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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 13 november 2018 
    

Närvarande:   
Fredrik Lövgren  Inger Blomqvist  
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 
Wendy Mörk  Elisabeth Christensson 
  

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Cathrine valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. BESLUTADES att § 6 Ekonomi flyttas till § 4 från och 

med nästa möte. Detta för att ekonomin ska ligga till grund för eventuella 
beslut om utlägg och investeringar. 

    
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Agilitytävlingen den 20 oktober hade 212 starter och ca 100 starter i 
tunnelracet. Klubben fick många positiva reaktioner från de tävlande. 
  
Söktävlingen den 28 oktober gick också bra. Till lydnadstävlingen med alla 
klasser den 24 november är det 62 anmälda. 
 

B. Utbildningskommitté 
Många har redan anmält sig till vårens kurser dvs 2 st Allmänlydnad 1, 1 st 
Allmänlydnad 2. Agility erbjuder nybörjarkurs och förberedande helgkurs. 
Ungdoms kurs hålls också.  
 
Marianne kontaktar avtalsinstruktör Martina Eberhard angående valpkurs 
och ytterligare en Allmänlydnad 1.  
 
Cathrine höll den förberedande helgkursen 3-4 november för 6 st nöjda 
deltagare. Dag 1 innehöll främst lekövningar och dag 2 bland annat 
balansövningar. Ansökan om 5000 kr från distriktet, för ny typ av kurs, är 
inskickad. Styrelsen ansåg att olika typer av helgkurser kan vara bra under 
vinter- och sommarupphåll för de som vill hålla igång träningen. 
 
Brukskursen för ungdomar blev inte av på grund av för få anmälda. 
 
8 st är anmälda till Idas tävlingsledarutbildning i agility till helgen. 
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Fredrik har kontakt med Elise Lefevre angående kurser/träningsgrupper i 
IPO till våren. Kan även bli prova på kurser. 
 
En medlem med hundvana har sagt till Marianne att han vill bli instruktör. 
Styrelsen föreslår att han börjar som hjälpinstruktör. Marianne kontaktar 
Kenneth. 
 
Med anledning av att en person hoppat in i en kurs nu i november 
diskuterades vilken avgift som då ska betalas. Styrelsen BESLUTADE att den 
som kommer sent in i en träningsgrupp ska betala för den kvarstående 
delen av kursen. Om det kvarstår 1/5 eller färre av kurstillfällena är det 
kostnadsfritt.    
 

C. Underhållskommitté 
Göran och Fredrik har tittat på möjligheterna och föreslår en 5 m hög 
stolpe på taket med 3 ledlampor för att lysa upp den mörka delen av planen 
vid terrassen. Kostnad ca 4000 kr för materialet och ca 1000 kr för 
elektriker. Styrelsen BESLUTADE att förslaget genomförs. Behörig elfirma 
kontaktas för att kontrollera arbetet. 
 
Agilityns bod behöver bytas. Bland annat kommer det in möss som kan 
fördärva hinder och sandsäckar. Fredrik kollar vad en begagnad container 
kostar. 

 
D. Avel och hälsa 

M har talat med Sjöbo BK. De ska ha sin utställning den andra helgen i 
september 2019. Eslövs BK har utställning 3 eller 4 helgen i september. 
Elisabeth kollar vilken helg som blir bäst för vår utställning. 

 
E. Framtida kommitté 

Eftersom vi inte har internet så har Elisabeth ordnat så att datorn känner 
igen Mariannes telefon. Instruktion läggs vid datorn för att de, som vid 
tävling t ex, behöver synka sin telefon med datorn ska kunna göra det. 
Många har ju fri surf på sina telefoner.  
 
Skärmen slutade fungera så Fredrik har bytt till en som han hade över. 
 
Inger har en laserskrivare över som lämnas till klubben. F installerar den.  

  
§ 5 Styrelseledamöternas utskott 
 Inger har inte hört något nytt från kommunen angående detaljplaneförslaget. 

Brukshundklubbarna i Svalövs och Skanör-Falsterbo ska tydligen också flyttas. 
  
 Instruktörer och hjälpinstruktör får presentkort på Action & Trend i julklapp. 
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Cathrine tar kontakt med A & T angående besök på styrelsemötet i december 
för att vi ska kunna fatta beslut om färger och loggans placering. 
 

 Klubben har bara ett mäthjul. Fredrik köper in ett extra till agility, kostnad ca 
500 kr. 

 
 Ingen har anmält intresse för att ingå i en valberedning. Detta är ett stort 

problem för klubben. Fredrik skriver en något reviderad text och lägger på FB 
och hemsida. Inger skickar texten till alla medlemmarna via medlemonline.  

   
§ 6 Ekonomi 
 Klubbens ekonomi ser bra ut och kommer med stor sannolikhet att fortsätta 

gå med plus. Om två år har vi betalt vår skuld till banken för stugan och det 
ökar vinsten. Styrelsen diskuterade hur vi bäst sparar /fonderar pengar som 
buffert och för framtida flytt av klubben.  

 
 Cathrine kollar om en ideell förening behöver betala skatt för vinst vid t ex 

fondplacering. Wendy talar med banken om hur vi bäst placerar vårt överskott. 
 
Styrelsen BESLUTADE att avsluta Plusgirot som inte längre används. Det kostar 
fn drygt 600 kr om året.  

 
§ 7 GDPR 
 Elisabeth gör en förteckning över vilka register vi har och lägger ett dokument 

på hemsidan.  
  
§ 8 Inkommen post 
 Inget att rapportera. 
  
§ 9 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 10 Övriga frågor 
 Styrelsen föreslår årsmöte vecka 9 nästa år. Fredrik kontaktar LET, ordförande 

i distriktet som brukar vara vår årsmötesordförande, angående vilken dag som 
passar honom bäst. 

 
 Wendy har fått en lista från Studiefrämjande med hur många som gått olika 

kurser under hösten 2018. Listan skickas till HUG (Marianne och Malin) samt 
Inger som ställer samman verksamhetsberättelsen för 2018. 

  
 Anette ordnar julmaten till julfesten den 30 november, liksom förra året. Allt är 

under kontroll inför julfesten enligt Marianne. Alla påminner sina kursdeltagare 
och träningsgrupper om att de ska anmäla sig till medlemsmötet/julfesten. 
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§11 Nästa möte är tisdagen den 4 december kl 1830. 
  
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 13 november 2018 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Fredrik Lövgren 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


