
 

Veberöds Brukshundklubb 1 Organisationsnummer: 845002-6995 
Box  83   
247 26 VEBERÖD 
E-post: veberodbk@telia.com 
Hemsida: vbkhund.se   

PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 14 augusti 2018 
    

Närvarande:    
Marianne Söderberg  Göran Olsson 
Wendy Mörk  Elisabeth Christensson 
Inger Blomqvist  Cathrine Wenngren 
  

 
§ 1 Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Inget att rapportera 
 

B. Utbildningskommitté 
Marianne/HUG informerade om att klubben nu har tre fulltecknade 
valpkurser och 6-7 st på kö, en fulltecknad allmänlydnad 1(12 st) och en 
rallylydnad för nybörjare (9st). 5-6 st står på kö för en allmänlydnad 2. 
Marianne kontaktar Martina Eberhard ang antingen en valpkurs eller en 
allmänlydnad 2. Maria Hillbert tar en allmänlydnad 1 i mars.   
 
Elise Lefevre, ny i klubben, är intresserad av att hålla kurser i IPO. Styrelsen 
är mycket positiv till det. 
  
Cathrine och Camilla Frank ska på utbildning till agilityinstruktörer i Kalmar 
två helger. Styrelsen beslutade att klubben betalar milersättning och 
övernattning.  
När klubben medfinansierar utbildning ska krav ställas på att instruktörerna 
har ett visst antal kurser på klubben. Marianne tror att det finns ett 
beslut/avtal om det och återkommer när hon kollat. 
 

C. Underhållskommitté 
14 st ställde upp på fixardagen och fyllde många hål. Det blev en trevlig 
kväll. 
 
Wendy ska gräva i sin trädgård och erbjöd sanden till agilityns sandsäckar. 
Ska helst vara gjort före 20 oktober när det är agilitytävling. 
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D. Avel och hälsa 

Anita Andersson och Elisabeth Christensson planerar att ordna utställningar 
vilket är mycket positivt. Det krävs ett års planering för en inofficiell 
utställning. 

 
E. Framtida kommitté 

Inger informerade om att Lunds kommun inte kunde ställa upp på ett möte 
angående detaljplanen innan det öppna mötet den 21 augusti.  

 
§ 5 Styrelseledamöternas utskott 
 Lena Werner kommer att delta i SM i Ronneby i augusti. Lena har lagt mycket 

tid och pengar för att komma så här långt och det är troligtvis första gången 
som klubben har ett ekipage som kommit med i SM. VU (ordf., kassör, sekr.) 
har därför, mellan styrelsemötena, beslutat att sponsra Lena Werner med 
1000 kr till hjälp med resekostnader och boende.  

 
 Styrelsen diskuterade igen på vilket sätt funktionärer och annat ideellt arbete 

ska premieras. Det finns klubbar som har någon form av poängsystem som 
resulterar i till exempel rabatt på kläder eller kurser. Cathrine tar fram ett 
förslag. 

 
 Göran meddelade att han inte ställer upp för omval. Göran kom in i styrelsen i 

samband med att klubben blev uppsagd från appellplanen vid Idalagården. Göran 
har gjort en enorm insats för klubben under de här åren och utan Görans 
insats hade vi inte haft en sådan fin anläggning idag. 

 Göran ansvarar idag för mycket av underhållet på anläggningen. Inför nästa år 
behövs nya rutiner för hur det ska skötas.  
 
Eftersom klubben inte kommer att göra om taket på klubbstugan enligt 
bygglovet, som varar i fem år, så måste bygglovet ändras. Inger ansvarar för det. 
 

 Klubben har ingen valberedning. En valberedning ska börja arbeta redan under 
hösten för att se till så att förslag till val finns på årsmötet. Marianne kontaktar 
Fredrik angående uppmaning på hemsidan.  

 
 Tisdagen den 4 september kl 1830 har vi medlemsmöte. (Ändrades efter mötet 

till tisdagen den 18 september för att kallelse skulle kunna komma ut i tid.) 
Marianne ber Fredrik lägger ut det på hemsida och FB. Olika aktiviteter 
diskuterades.  

 
§ 6 Ekonomi 
 Wendy delade ut ekonomiapporter. Kostnaderna har minskat kraftigt eftersom 

vi inte längre har någon anställd. Intäkterna har följt budgeten, Tävlingarna har 
gått bra, agility och rallylydnad, och gett bra inkomst. 
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Agilityn har fyra tunnlar. Vid tidigare tävling har tunnelrace varit populärt och 
gett en bra extra inkomst. Inför nästa tävling ska fyra tunnlar lånas av Burlövs 
BK. Därutöver behövs två. Styrelsen beslutade att köpa in två tunnlar till 
samt sandsäckar, kostnad ca 7000 kr. 

 
§ 7 GDPR 
 Elisabeth informerade om att det nu finns ny information på SBKs hemsida 

bland annat en ”Handbok för ideella föreningar” som är mycket bra. 
http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-
organisation/dataskyddsforordningen-gdpr/ 
Elisabeth funderar på om informationen på hemsidan behöver kompletteras.   

 
Klubben kan ansöka om utgivningsbevis för att ha lite större frihet vad gäller 
det som läggs ut på hemsidan.  Elisabeth skickar länken till alla i styrelsen.  

 
§ 8 Inkommen post 

Vi har fått bekräftelse från Telia att telefonabonnemanget är uppsagt från 12/10. 
  
§ 10 Övriga frågor 
 Inget att rapportera. 
   
§ 9 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§11 Nästa möte beslutas efter kontakt med Fredrik. (Efter mötet bestämdes nästa 

möte till måndagen den 10 september kl 1830.) 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Protokoll för den 14 augusti 2018 
 
 
 
 
 
_________________________         ____________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                         Vice ordförande, Marianne Söderberg 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Elisabeth Christensson 


