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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK måndagen den 10 september 2018 

    

Närvarande:   

Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson 

Inger Blomqvist  Cathrine Wenngren 

  

 

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

  

§ 2  Elisabeth valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes 

    

§ 4 Rapporter från utskotten 

 

A. Tävlingskommitté 
20 oktober har vi en inofficiell tävling i agility och den 28 oktober en officiell 

tävling i sök. 

 

B. Utbildningskommitté 
HUG består nu av Marianne Söderberg och Malin Ivarsson. Ida och Ronja 

har hoppat av. 

 

Vi har tre valpkurser igång med sammanlagt 30 deltagare. Det innebär att vi 

till våren sannolikt behöver kurs i allmänlydnad 1. Marianne preliminärbokar 

Martina som kursledare.  

 

Under Planerade kurser på hemsidan bör vi lägga in en förklarande text om 

hur man anmäler intresse för en kurs nästa termin, om det är fullbokat 

pågående termin, eller är intresserad av en kurs som inte planerats/ inte 

lagts ut på hemsidan. Då kan man maila sitt intresse till 

utbildning@vbkhund. 

 

Viktigt med bra information på vår kurssida om hur man anmäler intresse. 

 

Cathrine erbjuder sig att hålla en kurs 3-4 november med syfte att utveckla 

relationen med sin hund. Kan vara stort intresse från de som nu går 

valpkurs. Kursen ska vara förberedande för agility men även andra kurser. 
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C. Underhållskommitté 

Gräset behöver klippas på agilitybanan och runt huset. Cathrine tar bollen.  

 

D. Avel och hälsa 
Elisabeth och Anita Andersson planerar en utställning sista helgen i 

september 2019. Marianne stämmer av med Sjöbo så den inte sammanfaller 

med deras utställning. 

 

E. Framtida kommitté 
Inget att rapportera. 

 

§ 5 Styrelseledamöternas utskott 

 Elisabeth informerar om klubbkläder på medlemsmötet den 18 september. 

 Tävlingar som ”Passa ihop hund med förare” från foton, apportkastning - vem 

kommer närmast - och skojbana. Marianne ordnar vinster. Medlemsmötet och 

informationen om klubbkläder hålls inomhus. Annette grillar korv. 

  

§ 6 Ekonomi 

 Inget att rapportera. 

 

§ 7 GDPR 

 Vad gäller för bildarkivet på hemsidan? Vid anmälan till tävling/utställning ger 

deltagarna tillåtelse att vi tar bilder. Elisabeth kollar med IT-ansvarig på SBK. 

  

§ 8 Inkommen post 

Inget att rapportera  

  

§ 9 Övriga frågor 

 Torsdagkvällar är det många aktiviteter på klubben. Elisabeth tar på sig att 

öppna köket så länge allmänlydnad 1 kursen pågår. 

. 

 IPO har nya regler. Krävs att vi har det material som behövs för att kunna hålla 

kurser t ex ett flexibelt A-hinder. Elisabeth kollar de nya IPO reglerna och 

vidarebefordrar det till styrelsen. 

 

 Cathrine tar fram ett förslag till hur vi ska kunna premiera de som ställer upp 

som funktionärer. Ett bonussystem som innebär att de som ställt upp mycket 

får en check utdelad t ex vid årsmötet. 

 

 Marianne och Elisabeth informerade om att Föreningarnas dag gick bra. Mest 

barn och ungdomar som ville röra på sig, inte välja hund till förare. Nästa år ska 

vi kanske ha en någon fysisk aktivitet istället t ex en bana eller kast. 
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§ 10 Föregående mötesprotokoll godkändes 

   

§ 11 Närvarande föreslog att höstens möten ska vara 15, 16 eller 17 oktober och 

12, 13 eller 14 november. Inger kollar med övriga styrelseledamöter vilka 

datum som flest kan. Medlemsmöte/julfest beslutades till fredagen den 30 

november. 

 

§ 12 Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

Protokoll för den 10 september 2018 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Vice ordförande, Marianne Söderberg 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Justeras, Elisabeth Christensson 


