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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK måndagen den 16 juli 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 med ändringen att punkterna 5a och b, om appellplan 

och stuga, tas bort. I fortsättningen tas frågor rörande anläggningen upp under 

”Underhållskommitté”.  

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

 

A. Tävlingskommitté 
Inget att rapportera 

 

B. Utbildningskommitté 
Annika Kernen startar en valpkurs i augusti och Martina Eberhard en i 

september. Finns ytterligare kö. Kenneth Johansson tar en allmänlydnad 1. 

 

Wendy har ordnat en freestyleinstruktör som kan hålla en prova på dag för 

6-8 ekipage samt åhörare. Kostnad 5000 kr. Instruktören bor i Eslöv och 

kan tänka sig att ge kurser. Förslag, kostnad 200 kr för åhörare. Wendy 

håller kontakten. Ansökan om 5000 kr för nya kurser skickas till distriktet. 

 

Cathrine och Camilla ska gå agilityinstruktörutbildning. I november-

december ordnas agility tävlingsledarkurs på VBK. 

 

Annika Kernen vill utbilda sig till instruktör i nosework/specialsök. 

Utbildningen är dyr och styrelsen föreslår därför Annika först går vid sidan 

om Fredrik när han håller kurs för att se om hon tycker det är intressant. 

Fredrik kanske håller en kurs på 4-5 tillfällen i höst/vinter.   

 

Wendy vill gå vid sidan om Malin Karlsson på spårkurs. 
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C. Underhållskommitté 

Göran är tveksam till att asfaltera hela taket. Behövs nog inte. Fredrik och 

Göran tittar på det.  

Hålen i rampen till agilityboden behöver fyllas i med makadam. Det regnar 

in från taket.  Göran och Fredrik tittar på det.  

 

D. Avel och hälsa 
Elisabeth pratar med Anita Andersson om att ordna utställningar. Officiella 

utställningar måste anmälas till SBK två år innan på grund av samordning. 

Inofficiell planeras minst ett år innan. 

 

E. Framtida kommitté 
Göran, Fredrik och Inger ska ha ett möte för att förbereda samrådsmötet 

med kommunen i klubbstugan tisdagen den 21 augusti. Inger kontaktar 

planarkitekten när hon är tillbaka efter sin semester, den 13 augusti, för ett 

särskilt möte om brukshundsklubbens framtid, innan samrådsmötet. 

Detaljplanens påverkan på brukshundklubben är total, hela anläggningen tas 

bort, medan de boende runt omkring bara påverkas marginellt.    

   

§ 5 Styrelseledamöternas utskott 

 I SBK:s medlemsregister, Medlemonline, finns enligt Wendy möjlighet att 

markera medlemmar med särskilda funktioner. Kan underlätta vid utskick mm. 

Styrelsen beslutade att Wendy kan komplettera medlemsregistret med 

funktioner om SBK tycker det är OK. Wendy kollar med SBK. 

Wendy har ändrat i registret så att det stämmer vem som är adm, ordf mm. 

Wendy lägger upp Malin som HUG adm. 

 

 Wendy menar att när en grupp, t ex agility, tar in en särskild instruktör för den 

egna gruppen, så ska kostnaden för det läggas så att det blir en vinst för 

klubben. Wendys motiv är att få en konsekvens i hur vi tar betalt. Ida menar att 

kostnaden bara ska täcka vad instruktören kostar. De tillfällen då agility har 

tagit in externa instruktörer/föreläsare har lockat medlemmar till vår klubb. 

Högre kostnad kanske avskräcker en del.  

Efter en lång diskussion beslutade styrelsen att om vi tar in en 

instruktör/föreläsare för en dag eller helg, endast för medlemmar och max två 

gånger per år, ska kostnaden för det bara täcka instruktörens kostnader. Om 

det blir platser över till icke medlemmar får de betala lite mer än medlemmar.  

 

§ 6 Ekonomi 

 Bara bokfört tom april, maj-juni kommer in före nästa styrelsemöte. Klubben 

har ca 50 000 kr i kassan. 
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Styrelsen beslutade att höja hyran för del av appell planen till 500 kr per dag. 

Tidigare beslut var 300 kr. Vid uthyrning av stugan kvarstår tidigare beslut dvs 

500 kr per dag. 

 

§ 7 GDPR 

 Elisabeth ska kolla vad distriktet har skrivit om GDPR och personsök.  

 

§ 8 Inkommen post 

 Inget att rapportera. 

 

§ 9 Övriga frågor 

 Föreslogs att vi skapar konton för klubben på Instagram och YouTube med 

instruktionsfilmer. Exempel från Linköping finns på 

https://www.youtube.com/results?search_query=lidk%C3%B6pings+bruks

hundsklubb 
  

 Klubben är nu avregistrerad som arbetsgivaremed anledning av att Jessica har 

slutat. 

 

 Den 18 augusti är det Föreningarnas dag på Veberödsbadet, kl 12-15. Förslag 

till aktiviteter: Para ihop förare med hund från foto. Gissa rasen. Dela ut 

klistermärke, broschyrer om olika träningsformer och info om SBK. Tält och 

skärm med bildspel. Marianne samordnar. 

 

 Granne till klubben har undrat över skotträningen som kan vara störande. 

Informera på Veberöds hemsida om att det är skotträning på tisdagar med en 

inbjudan till de som vill komma och träna sin hund. 
 

 Inger informerade kort från distriktsmötet där bland annat klubbarna 

uppmanades att ansöka om de 2x5000 kr som distriktet delar ut för nya kurser.  

  

§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes. 

  

§11 Nästa möte är tisdagen den 14 augusti kl1830. 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=lidk%C3%B6pings+brukshundsklubb
https://www.youtube.com/results?search_query=lidk%C3%B6pings+brukshundsklubb
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Protokoll för den 16 juli 2018 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Fredrik Lövgren 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Justeras, Cathrine Wenngren 


