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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK torsdagen den 3 maj 2018 

    

Närvarande:   

Fredrik Lövgren  Ida Queckfeldt 

Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson 

Wendy Mörk  Ronja Nilsson 

Inger Blomqvist  Cathrine Wenngren 

Göran Olsson  

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

§ 2  Cathrine Wenngren valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

 

A. Tävlingskommitté 
Agility inofficiell den 6 maj. 112 anmälda  

Rallylydnad officiell, nybörjare och fortsättning, den 27 maj. 85 anmälda 

hittills.  

Lydnadstävlingen den 21 april gick bra.  

 

B. Utbildningskommitté 
Klubben har instruktörsmöte den 23 maj kl 1900. 24 är kallade och 4 har 

hittills meddelat förhinder. Studiefrämjandet kommer och informerar. 

 

Marianne har varit på HUG-möte. Studiefrämjandet var där och 

informerade. Klubbarnas behov av instruktörsutbildningar diskuterades. 

Viktigt med uppdatering av tidigare instruktörer. Utvärdering av kurser 

viktigt. Kanske kan skötas av Studiefrämjandet. Wendy kollar. Alla klubbar 

har svårt för att få medlemmar att hjälpa till. Klubbarna har olika metoder 

för att locka funktionärer t ex att man får lotter om man hjälpt till, lotterna 

dras på årsmötet och ger en någon form av vinst. 

 

När klubben anlitar avtalsinstruktör halveras vinsten på kursen. I vår har vi 

inga avtalsinstruktörer.  

 

C. Underhållskommitté 
Taket behöver underhållas. Tjära eller liknande förbättrar tätheten. Kan 

kosta 7-8000 kr vilket klubben har råd med enligt Wendy. Cathrine kan leta 

efter fonder och liknande för att kunna finansiera takåtgärder. 
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Enligt bygglovet ska klubben inom fem år ha byggt ett sadeltak. Det kan 

eventuellt bli möjligt eftersom lånet, som togs till stugbygget, betalas tillbaka 

på fyra år, med 48 000 kr per år, och det är 2,5 år kvar. Klubben sparar nu 

även in kostnaderna för en anställd kanslist. 

 

Två brandsläckare har passerat bäst före datum och behöver ersättas enligt 

räddningstjänsten. Brandfilt finns det en men Cathrine kan ordna en till att 

ha nära spisen i köket. 

 

D. Avel och hälsa 

Patrik och Kenneth funderar på att starta Beteendeprövning av hund. 

Kostar 700 kr per hund vilket kan ge en bra inkomst till klubben.  

Antalet som idag gör MH minskar, kanske beroende på att ekipage som 

tränar och tävlar i bruksgrenarna minskar. Alla bruksgrenar kräver banor i 

skogen och det är svårt att få tillgång till mark. 

 

E. Framtida kommitté  

Fredrik ser till att information om den nya styrelsen kommer in på 

hemsidan. Fredrik ser även till att medlemsavgifterna på hemsidan stämmer. 

 

Svenska Brukshundklubben firar 100 år onsdagen den 30 maj. Förbundet 

föreslår att klubbmedlemmarna samlas och äter tårta kl 1930, det blir tal 

från förbundsordförande kl 1955 och hurrande kl 2000. Förbundet delar ut 

stickor som innehåller en 20 min lång film om SBK, och föreslår att filmen 

visas den 30 maj.  

Klubben har tävling i rallylydnad den 27 maj och instruktörsmöte den 23 

maj. Styrelsen bedömning är därför att det inte blir så stor uppslutning den 

30 maj. Styrelsen beslutade att inte ordna något hundraårsfirande den 30 

maj. 

  

Medlemsmöte ordnas tisdagen den 4 september kl 1830 men inte nu i vår.  

 

Marianne informerade från möte om Föreningarnas dag som ordnas 

lördagen den 18 augusti kl 12-15 på badet i Veberöd. Hundar får inte 

komma in på badet. Styrelsen diskuterade andra möjligheter att visa upp 

klubbens aktiviteter t ex film och utställning. Undersöks om SBK har filmer 

som kan visas och om studiefrämjandet kan bistå med material.  

 

Det var ”Håll Veberöd rent” 6 maj. Spårgruppen ställde upp och hjälpte till. 

   

§ 5a Apellplan 

 Det blir fixardag den 9 augusti kl 1700. Då hjälps vi åt att ordna appellplanen 

inför höstens. 
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Klubben har fått klagomål på hundbajs i skogen. Göran har ansökt hos 

kommunen om ytterligare en tunna att sätta vid skogen.  På infotavlan kommer 

Göran att sätta en information till medlemmarna om att plocka upp efter sina 

hundar även i skogen.  Info kommer även på hemsida och Facebook.  

   

§ 5b Stuga 

 Stuga och del av appellplan hyrs av Susanne Helgesson för SBK:s 

Räddningshundutbildning den 3-6 juni. Fredrik tar ansvar för uthyrningar och 

tar fram ett förslag till kontrakt. Vid övernattningar ska räddningstjänsten 

informeras. Göran har blanketten till räddningstjänsten. 

 

Annika Kernen vill låna stuga och del av appellplan för en valpträff den 10 maj. 

Styrelsen beslutade att hon inte behöver betala någon hyra.    

  

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

 Fredrik ändrar kontaktuppgifterna på distriktets hemsida.  

  

§ 7 Ekonomi 

 En ny aktivitet ger 5000 kr från distriktet. Fredrik tar kontakt med en som 

eventuellt kan hålla kurs i barmarksdrag. Wendy pratar med en som kan 

freestyle. Om klubben har ordna en ”ny” aktivitet för ungdomar kan vi få 

ytterligare 5000 kr från distriktet. 

  

 Wendy redovisade ekonomin. Resultatet efter årets tre första månader är 819 

kr. En kanslist medför en kostnad på ca 50 000 kr per år för klubben. Wendy 

och Fredrik har informerat Jessica om att klubben kommer att anlita 
Studiefrämjandet för att hålla i kursanmälningar. Inger kommer att ta hand om 

medlemsregistreringen och Wendy tar hand om träningsgrupperna. 

En kontaktlista har tagits fram och Fredrik kommer att lägga ut den på 

hemsidan. Vi behöver därmed ingen klubbtelefon längre och inte heller 

bredband och kan spara in den kostnaden. 

 

I juni går styrelsen ut med information till medlemmarna om alla förändringar 

med anledning av att klubben inte längre ska ha en kanslist.  

 

Styrelsen beslutade att säga upp telefoni och bredband.  

 

Marianne informerade om att rallylydnaden behöver skylthållare för ca 4000 kr 

samt komplettering av priser för ca 500 kr. Styrelsen beslutade att godkänna 

inköpet. 

 

E.ON kommer att byta ut elmätaren för att säkerställa att den uppfyller 

rådande krav. 
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Nytt försäkringsbrev från Dina Försäkringar, för tiden 1 juni 2018 till 31 maj 

2019, lämnades till Inger för arkivering. 

  

GDPR  

Elisabeth informerade om vad GDPR innebär för klubben. De nya reglerna 

gäller från den 25 maj. Informationsbrev ska skickas till medlemmarna. Alla i 

styrelsen informerar Elisabeth om vilka register som finns. Antalet register ska 

minimeras. I protokoll får inga namn nämnas utöver styrelsens. Instruktörerna 

informeras vid instruktörsmötet den 23 maj. Vid tävlingar ska t ex deltagarna 

informeras om hur länge klubben avser att spara personuppgifterna.  Klubben 

kan fortfarande lägga ut bilder från tävlingar t ex på hemsidan.  

Elisabeth är tills vidare ansvarig för GDPR inom styrelsen. 

 

§ 8 Inkommen post 

 Inget att rapportera. 

  

§ 9 Övriga frågor 

 Göran föreslår trivselkväll/grillkväll och återkommer med förslag vid nästa 

styrelsemöte. 

 

§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 Beslutades att det verkställande utskottet ska bestå av ordförande Fredrik 

Lövgren, kassör Wendy Mörk och sekreterare Inger Blomqvist. 

  

§ 11 Nästa möte är måndagen den 4 juni kl 1830.  

 Första mötet efter sommaruppehållet blir tisdagen den 14 augusti kl 1830. 

 
§ 12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Protokoll för den 3 maj 2018 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Fredrik Lövgren 

 

 

 

 

_________________________ 

Justeras, Cathrine Wenngren 


