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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK måndagen den 4 juni 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 valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

 

A. Tävlingskommitté 
Tävlingen i rallylydnad hade 141 startande. Netto 16100 kr minus ca 5000 

domare och priser. Köket gav 4-5000 kr minus inköp.  

 

Howavartklubben ska ha en officiell tävling i rallylydnad den 8 oktober i 

Veberöd. Eventuellt kommer klubben att ha en officiell tävling i rallylydnad i 

oktober-november.  

 

B. Utbildningskommitté 
Ida informerade från HUG. Höstens kurser ska vara inlämnade till 

Studiefrämjandet senast v 32. HUG anser att intresseanmälan ska kunna 

göras på vår hemsida. HUG sätter ihop ett brev att skicka till de som redan 

har anmält sig, vissa redan i maj. 

  

Marianne tar kontakt med avtalsinstruktör Martina Eberhard angående 

möjligheten att starta en valpkurs i augusti. Skolorna startar 16 augusti. 

Kursstarterna bör ligga strax efter. 

 

Träningsgrupperna i spår föreslogs lägga ut på doodle när det finns platser 

lediga. En reservlista på intresserade som inte får plats i träningsgrupperna 

kan göras. 
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Marianne har kollat vilka träningsgrupper som fortfarande är igång. 

Intresseanmälan görs till den som är ansvarig för träningsgruppen. 

 

Angående nya aktiviteter som ger bidrag från distriktet. Ska ansökas om 

senast 28 augusti. Förslag: 

- Barmarksdrag. Fredrik har inte fått svar än. 

- Freestyle. Wendy mailar några av de instruktörer hon hittat på 

kennelklubben. 

- Mantrailing nosework. Info och prova på, som Patrik Andersson ordnat 

tidigare.  

 

C. Underhållskommitté 
Inget att rapportera. 

 

D. Avel och hälsa 

Inget att rapportera. 

 

E. Framtida kommitté 
Hemsidan är uppdaterad och intresseanmälan. Information om 

kansliförändringarna och kontaktpersoner kommer snart. 

  

§ 5a Apellplan 

 Göran behöver få ut jord. Ida kollar om hennes pappa kan ordna en hjullastare 

eller liknande. 

  

§ 5b Stuga 

 Var uthyrd till Räddningshund i helgen för 1500 kr. Allt fungerade bra.   

 

Taket behöver tätas med tjära, kostnad ca 7000 kr. Göran återkommer när det 

blir dags. Flera behöver hjälpa till. 

  

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

 Inget att rapportera. 

  

§ 7 Ekonomi 

Inga överraskningar. Ingen sifferredovisning idag eftersom Kristina har 

semester. 

 

Cathrine har undersökt fonder mm. De flesta faller på att de kräver ungdomar 

eller för stor egen satsning i pengar.  

 

Wendy kollar om hon fått inloggningsuppgifterna från Jessica. Fredrik säger upp 

telefon och bredband. Dongel införskaffas om det behövs. 
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Enligt Elisabeth är informationen om GDPR på distriktets hemsida bra. 

 

Inger kollar vem som kan få tillgång till medlem online. 

  

§ 8 Inkommen post 

 Det är Föreningarnas dag lördagen den18 augusti kl 12-15. Marianne har 

kontakterna och klubben har fått en bra plats. Fredrik ordnar ett bildspel. 

  

 Det är distriktsmöte den 13 juni. Inger går dit. 

  

§ 10 Övriga frågor 

 Fredagen den 15 juni blir det trivselkväll på klubben. Grillarna är tända kl 1800.  

Alkoholfria drycker finns att köpa på klubben, övrig förtäring och dryck tar var 

och en med sig. Göran och Fredrik sätter ihop en skrivelse som Fredrik lägger 

på hemsidan och Inger skickar ut via medlemonline. 

  

 Detaljplaneförslaget för Idala. Inger ringer kommunen om tider och 

samrådsmöte och informerar styrelsen.   

 

Jessica har tackats av med blommor och ett presentkort på Panduro.  

 

  

§ 9 Föregående mötesprotokoll godkändes 

  

§11 Nästa möte är tisdagen den 14 augusti  kl 1830. 

 

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

 

Protokoll för den 4 juni 2018 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande,Fredrik Lövgren 

 

 

 

 

________________________ 

Justeras, Cathrine Wenngren 


