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PROTOKOLL 

 
Styrelsemöte VBK tisdagen den 17 oktober 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  Göran Olsson valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
200 anmälda till den inofficiella agilitytävlingen den 20 oktober. Många 
anmälningar bara till tunnelracet. Apoteket och skafferiet är med och 
sponsrar priser. 
 
9 anmälda till den officiella söktävlingen den 28 oktober, lägre och högre 
klass. 
 
Den 24 november har klubben en officiell lydnadstävling, alla klasser. 
 

B. Utbildningskommitté 
32 har redan anmält intresse för olika kurser under våren. En allmänlydnad 
1 är redan klar. 
  
Ida har en tävlingsledarutbildning i agility i slutet november. 9 av de 10 
platserna är bokade. 
 
Om vi kan ordna en brukskurs med minst 5 under 25 år kan vi få 5000 kr i 
bidrag från distriktet. Ungdomskursen, som slutar denna vecka, skulle kunna 
förlängas med gratis prova på spår/sök 2x5 timmar om intresse finns. 
Marianne undersöker.   

 
Studiefrämjandet kan ta emot intresseanmälningar till en kurs även om 
startdatum inte är bestämt. SF skickar bekräftelse med uppgift om att de 
återkommer med besked när startdatum är beslutat, om man kommit med 
eller inte.  
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Lite problem med att kursdeltagare inte kommer till tillräckligt många 
tillfällen. Ställer till det för det andra. Prata med instruktörerna så att de 
informerar om vad som gäller.  
 
Det är snart HUG distriktsmöte men varken Marianne S. eller Malin I. kan 
gå. 
 
Både Cathrine och Camilla blev godkända på utbildningen. Får nu hålla både 
nybörjar- och fortsättningskurser i agility. 
 
Vår avtalsinstruktör Martina fått mycket gott betyg av kursdeltagarna. 

 
Marianne tar upp med instruktörerna fördelarna med att ha en 
hjälpinstruktör.  
 
 

C. Underhållskommitté 
En lampa på agilitybanan fungerar inte. Göran tittar på det. 
 
Saknas belysning vid terrassen. Kan eventuellt sättas på fasaden. Elisabeth 
efterfrågar elektriker bland våra medlemmar på Facebook. 

 
D. Avel och hälsa 

Marianne tar reda på när Sjöbo ska ha sin utställning hösten 2019 så den 
inte sammanfaller med vår planerade. 

 
E. Framtida kommitté 

Wendy har lagt in en text på hemsidan om medlemskap. 
Styrelseledamöterna fick texten via mail innan för godkännande. 

  
§ 5 Styrelseledamöternas utskott 

Inger informerade om att skrivelse om detaljplanen lämnats till kommunen. Vid 
samtal med ansvarig i kommunen för den översiktliga planeringen av Veberöd 
framkom att de är medvetna om att både fotbollsklubben och 
brukshundklubben behöver ny mark men att det har visat sig mycket svårt för 
kommunen att förvärva mark kring Veberöd. 
 
Cathrine pratar med Ida om hur det går med att få träningskläder till klubben 
för provning. 
 

 Cathrine föreslår en kurs i friskvård/balans för hundar. Cathrine kollar om det 
finns någon som vill hålla en sådan kurs. Kan vara en inne aktivitet på vintern. 
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För träningsgrupper som tränar året om börjar betalningsperioderna 
den1januari och den 1 juni.  

 
Fredrik har lagt ut på hemsida och Facebook att klubben behöver en 
valberedning.  
 
Elisabeth påpekade att klubben inte använder den nya loggan. Elisabeth ordnar 
den och skickar till alla i styrelsen. 
 
Inger informerade kort från distriktsmötet den 12 september. Viktig info har 
redan skickats till styrelsen via mail. Idag är klubbens representanter vid 
distriktsmöten Inger Blomqvist, Kerstin Ekström och Malin Karlsson. Inger 
föreslog att mer än en borde hämtas från styrelsen för att säkra att infon från 
distriktsmöten delges styrelsen.  

  
§ 6 Ekonomi 

Den budget som togs på årsmötet 2018 gav ett nollresultat. Den revidering 
som nu gjorts resulterar i + 42 842 kr. Det främsta skälet är att klubben anlitar 
Studiefrämjandet istället för att ha en egen kanslist.  
 
Idag får instruktörer en gratis kurs eller träningsgrupp per termin som de håller 
kurs. Styrelsen beslutade att instruktörer från och med den 1 januari 2019 
ska få en kurs eller obegränsat antal träningsgrupper utan kostnad. Styrelsen 
beslutade också att instruktörer ska få en jacka med texten ”Instruktör” och 
namnet på ryggen.  
 
Wendy informerade om att klubben nu är avregistrerad som arbetsgivare. 

 
§ 7 GDPR 
 Klubben behåller bildbanken såvida det inte kommer önskemål om något annat.  
  
§ 8 Inkommen post 
 Inget att rapportera. 
  
§ 9 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 10 Övriga frågor 
 Medlemsmöte och julfest fredagen den 30 november. Inger skickar kallelse till 

medlemmarna minst 30 dagar innan. 
  
§11 Nästa möte är tisdagen den 13 november kl1830. 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 17 oktober 2018 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Vice ordförande, Marianne Söderberg 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Göran Olsson 


