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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 4 december 2018 
    

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

 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Elisabeth valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes.  
 
§ 4 Ekonomi 
 Ser bra ut. Klubben har ca 65 000 kr och Studiefrämjandet kommer att 

överföra 56 500 kr till klubben för kurser. 
     
§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävlingen den 24 november gick bra. Domarna var nöjda. 
 

B. Utbildningskommitté 
Stort intresse för kurser till våren. Redan fullt på några kurser. 
 
Studiefrämjandet ordnar ledarutvecklingskurser i 3 steg. SF ordnar även 
kurser på distans i Föreningskunskap för den som är intresserad. Marianne 
vidarebefordrar informationen till alla i styrelsen. 
 
Det är efterfrågan på kurser i nosework men vi har ingen instruktör. Några 
medlemmar går privat i Dalby. Föreslogs att de kan ha en träningsgrupp på 
klubben. 
 
Planering pågår för eventuella kurser i IPO skydd och spår till våren.  
 
Om intresse finns ordnas en kurs i balansövningar mm efter nyår. 
  
Alla blev godkända i tävlingsledarutbildningen i agility. Kvarstår 
examinationstävling.  
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C. Underhållskommitté 

Den nya belysningen på klubbstugans tak kommer upp efter helgerna. 
 
Fredrik tittar på begagnade containrar för att byta agilityns bod. Kostnad 
14-18 000 kr. 

 
D. Avel och hälsa 

Marianne har kollat när andra klubbar har sina utställningar hösten 2019. 
Föreslogs att Veberöd har sin inofficiella utställning den 28-29 september.  

 
E. Framtida kommitté 

Inget att rapportera. 
  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Styrelsen har tidigare diskuterat hur en buffert lämpligtvis ska placeras 

framöver. Cathrine informerade om att en ideell förening inte betalar skatt för 
vinst på fondplaceringar t ex. Det blir bara ett påslag på resultatet. Beslut om 
fondplaceringar tas efter det att kommande års budget har beslutats. 

  
§ 7 GDPR 
 Elisabeth har gjort en registerförteckning och skickat till alla i styrelsen. ”Listor 

över träningsgrupper” kompletteras med ”kassör” under ”Hanteras av”. 
   
§ 8 Inkommen post 
 Se utbildning. 
   
§ 9 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 10 Övriga frågor 
 1 januari hade klubben 322 medlemmar och den 30 september 312. Antalet har 

sannolikt ökat efter det med tanke på alla valpkurser. 
 
§ 11 Nästa möte är onsdagen den 6 februari kl 1830. Då ska årsmötet förberedas. 
 Årsmötet läggs vecka 9. Fredrik kontaktar LET Andersson, som brukar vara 

ordförande på vårt årsmöte, angående dag som passar honom.   
 
§ 12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 4 december 2018 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Fredrik Lövgren 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Elisabeth Christensson  


