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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK torsdagen den 16 november 2017 
    

Närvarande:   
Kerstin Ekholm  Elisabeth Bauer 
Inger Blomqvist  Wendy Mörk 
Marianne Söderberg  Göran Olsson 

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.         

 
§ 2  Elisabeth valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Den 25 november hölls en lyckad lydnadstävling med alla fyra klasserna. 
 

B. Utbildningskommitté 
Om klubben ska finansiera en instruktörsutbildning bör klubben kräva att 
kursdeltagaren håller ett visst antal kurser under en bestämd tid. Det ska 
tidigare ha funnits ett sådant avtal. Marianne letar efter det. 
 
Instruktörsmöte ska hållas tisdagen den 30 januari 2018. Kerstin skickar 
kallelse till instruktörerna. 
 
Patrik har sökt utbildning till hundbefälsledare för patrullhund. 
 

C. Underhållskommitté 
Det har varit lite problem med belysningen på appellplanen. Göran  har 
kontaktat kommunen som kontaktat Kraftringen som satt upp belysningen. 
 
Göran har tagit bort staketresterna på gamla appellplanen. 

 
D. Avel och hälsa 

Inget att rapportera. 
 

E. Framtida kommitté 
Förslag till mailadress till Jessica är kansli@vbkhund.se. 

  
§ 5a Apellplan 
 Göran ordnar till planen innan nästa tävling. 
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§ 5b Stuga 

Inger har varit i kontakt med försäkringsbolag och räddningstjänsten angående 
krav vid övernattning i stugan. Kraven är insatta i stugpärmen. Göran kontaktar 
räddningstjänsten ang. besiktning. 
 
Uppvärmningskostnaden stiger. Värmen kan sänkas hela vintern. Duschrummet 
kräver dock viss värme.  
 
Göran ordnar info om att elementen inte ska sättas på i stugan. 
Luftvärmepumpen ska vara tillräcklig. 
 
Göran ordnar stor låsbar brevlåda och sätter upp den och Wendy säger upp 
postfacket. Ska göras några månader in på nästa år. 
 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Marianne har ordnat maten till julfesten(Annettes man), 149 kr/person. 

Marianne ordnar påminnelse till medlemmarna. Julklapp till de ca 12 
instruktörerna blir presentkort på Engelsson 300 kr + julfesten.  Marianne 
beställer presentkorten. 
 
Tyvärr har flera i styrelsen förhinder att närvara på julfesten. Endast Marianne 
och Göran kan komma.  

   
§ 7 Ekonomi 
 Wendy gick igenom ekonomin. Bra redovisningar, nytt program. 

Klubben har drygt 70 000 kr på kontot.  
 En del av årets utgifter är investeringar som Wendy ska precisera. 
 
 Banken erbjuder gratis swish i 6 månader eller 1000 betalningar. Wendy 

ordnar. 
 
 Minnesgåva till cancerfonden till Rudy Rydén samt info på hemsidan. Wendy 

ordnar.  
 
 Med anledning av att Jessica undrat så konstaterades att klubben betalar den 

enligt tidigare beslut. 
  
 Beslut om höjda kursavgifter för nästa år. 

100 kr per kurstillfälle höjs till 125 kr. Spårkurser höjs från 150 kr till 175kr per 
kurstillfälle. Ungdomskursen höjs från 200 till 300 kr för hela kursen. Specialsök 
grundkurs höjs från 900 kr till1100 kr. Kostnaden för agility förskola, 5 ggr, 650 
kr ändras inte.  
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§ 8 Inkommen post 
 Georg Heideman har skrivit en bok, en slags biografi som är ett tidsdokument. 
 

Monica Nordvall vill gå en instruktörsutbildning. Lunds bk har fullt på sin kurs. 
Göran meddelar henne att vi är positiva. 
 
Styrelsen beslutade att inte anmäla någon till SBK:s kongress i Stockholm 
2018. 

 
§ 9 Övriga frågor 
 Studiefrämjandet tar hand om kursanmälningar för många klubbar. Inger 

undersöker vidare om detta kan vara intressant för vår klubb. 
 

Distriktet har skickat frågor till alla klubbar gällande vilket stöd klubbarna 
behöver från distriktet. Styrelsen diskuterade lämpliga svar och Wendy skriver 
svaret till distriktet. 
 
Årsmötet kommer att hållas tisdagen den 27/2 2018. ”Leth” Andersson från 
distriktet tillfrågas som ordförande för årsmötet. Måndagen den 12/2 2018 kl 
1900 är det styrelsemöte inför årsmötet. 
 
Nycklar måste ordnas till de som vill kunna träna på kvällarna, mot en 
depositionsavgift. Styrelsen beslutade att avgiften ska vara 350 kr. 
Wendy håller i det. Göran skickar lista på de som redan har nycklar. Styrelsen, 
instruktörer, träningsansvariga och t ex köksansvarig ska ha nyckel utan 
depositionsavgift. 
 
Tävlingssekreterare behöver och kommer att få tillgång till betalningarna. 
Postgirot, som kostar ca 600 kr/år, behålls för att detta ska vara möjligt.  

   
§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes 
 
§11 Nästa möte är medlemsmötet/julfesten fredagen den 1 december kl 1830. 
 Måndagen den 12 februari hålls förberedande styrelsemöte inför årsmötet. 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 16 november 2017. 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 
 
 
 
 
 
_________________________   
Justeras, Elisabeth Bauer 


