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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK måndagen den 12 februari 2018 
   

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

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Genomgång av utvalda punkter i dagordningen för årsmötet.  
 

Punkt 9a.  
Verksamhetsberättelse för 2017 samt rapport om uppfyllande av mål för 2017. 
 
Inger har ställt samman en preliminär verksamhetsberättelse utifrån de texter 
som instruktörer m.fl. har skickat in. Verksamhetsberättelsen gicks igenom med 
följande kompletteringar och kommentarer. 
- Revisionen består av Torbjörn Enochson och Johan Haglund. 
- Marianne kompletterar HUG utskottets tabell över kurser och 

träningsgrupper. 
- I den inledande sammanfattningen kan nämnas t ex invigningsfesten av 

klubbstugan, att klubben haft sina första tävlingar i rallylydnad och agility 
samt lydnad enligt de nya reglerna. Inger skriver ett förslag till 
sammanfattning.  

 
Målen för 2017 är i stort uppfyllda förutom att klubben inte har haft 
träningstävlingar i lydnad, inte heller klubbmästerskap och fortsatt utbildning av 
instruktör i allmänlydnad 1 blev av. Medlemsantalet har inte ökat med 5 % som 
var målet utan är ungefär detsamma som förra året dvs 321 medlemmar. 
 
Punkt 9b. 
Balans- och resultaträkning. 
Wendy har före mötet skickat ut balans- och resultaträkning till alla i styrelsen. 
 
Punkt 9c. 
Revisorernas berättelse. 
Har ännu inte kommit in. 
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Punkt 12a  
Mål för 2018 
- 2 lydnadstävlingar 
- 1 brukstävling appell spår 
- 1 brukstävling lägre och högre sök 
- 2 officiella tävlingar i rallylydnad 
- 2 inofficiella tävlingar i agility 
- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 
- Öka medlemsantalet med 5 %. 
 
Punkt 12b 
Rambudget för 2018 samt preliminär rambudget för 2019  
Wendy hade gjort ett preliminärt förslag till budget för 2018. Med hänsyn taget 
till att klubben amorterar 48 000 kr/år så ger budgeten ett minus på ca 10 000 
kr. 
Rallylydnads- och agilitytävlingar ger bra inkomster och klubben bör därför 
försöka ordna två av var under 2018, se målen ovan. Därför även viktigt att fler 
ställer upp som/och, där det behövs, utbildar sig till funktionärer.  Kostnader 
för utrustning som möjliggör tävlingar är därför befogat. 
 
Möjligheter till att minska kostnader för bredband och telefoni diskuterades. 
 
Sommarläger, temakvällar, diskussionskvällar, uthyrning av lokalen mm 
diskuterades som möjliga inkomstkällor. 
 
Wendy reviderar budgeten för 2018 och gör en rambudget för 2019. 

  
Punkt 12c 
Medlemsavgift för 2018 
En jämförelse med andra klubbar visar att vår klubb har en relativt låg 
medlemsavgift. Styrelsen föreslår därför följande höjning. 
 
  2017 2018 
Helbetalande  525 550 
Familjemedlem 100 150 
Delmedlem  145 150 
 
Avgiften för ungdom är 300 kr och fastställs av Sveriges Hundungdom. 
 

§ 5 Övriga frågor 
Wendy kontaktar köksansvarig angående fika på årsmötet. 
 
 

    



 

Veberöds Brukshundklubb 3 Organisationsnummer: 845002-6995 
Box  83   
247 26 VEBERÖD 
E-post: veberodbk@telia.com 
Hemsida: vbkhund.se   

 
 
§ 6 Nästa möte är årsmötet tisdagen den 27 februari kl 1900. 
 
§ 7 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 12 februari 2018 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Kerstin Ekholm 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Wendy Mörk 


