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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK torsdagen den 2 maj 2019 
    

Närvarande:   
Fredrik Lövgren  Jill Nilsson  
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 
Elisabeth Christensson  Wendy Mörk 
Göran Olsson 
    
Ej närvarande 
Kenneth Johansson    
Inger Blomqvist 

 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Cathrine Wenngren valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes.  
 
§ 4 Ekonomi 

Vi ligger över budget gällande intäkter eftersom vi genomfört fler kurser än 
beräknat. Det fungerar bra med inbetalningar från medlemmarna. 

 Styrelsen beslutade att även i år sponsra vårt SM ekipage med 1000 kr. 
      
§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Positiv feedback från domarna för lydnadstävlingen som hölls den 27 april 
på klubben. 37 startande ekipage. 
 

B. Utbildningskommitté 
Styrelsen har idag haft möte med Studiefrämjandet för diskussion om 
oklarheter som uppkommit i samband med intresseanmälan till kurser. 
Mycket bra och givande möte. Rekommendation från Studiefrämjandet var 
att inte använda den intresseanmälan de har eftersom det skapat mycket 
missförstånd. Styrelsen beslutade att följa rekommendationen att ta bort 
intresseanmälan. 
 

C. Underhållskommitté 
Fönsterna på klubbstugan behöver målas något vi tror det räcker med 
insatser från styrelsemedlemmarna. 18 maj, start kl 9, är bokad dag för 
målning. Göran ordnar allt material som behövs. 
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Planen ser bra ut dock behöver ytan utanför agilityboden fixas till. Det blir 
stora hål så dessa behöver fyllas ut. Det finns material sedan tidigare som 
kan användas inklusive makadam som grundfyllnadsmaterial. Jill ser till att 
detta åtgärdas. 
 

D. Avel och hälsa 
Domaravtal kommer att skickas ut nästa vecka för att bekräfta domare. 
Förslag på ringsekreterare och inropare från klubben: 
Ringsekreterare: Kerstin Ekholm, Terese Andersson, Inger Blomqvist 
Inropare: Fredrik Lövgren, Wendy Mörk 
En av domarna erbjuder även utställningsträning vilket skulle kunna 
anordnas som träning ett par veckor innan utställningen. 
Elisabeth undersöker möjligheter för detta. 
 

E. Framtida kommitté 
Inget att rapportera 

  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Förevisning av de nya klubbkläder från Action & Trend på klubben den 16 maj 

från kl. 18.00. Cathrine planerar för ev en dag till beroende på behov och 
önskemål från medlemmarna. 
Klubben bjuder på kaffe och kaka i samband med visningen 

 
§ 7 Paragraf 7 GDPR tas from detta protokoll bort eftersom det inte längre 

behöver diskuteras som separat post på styrelsemötena. 
    
§ 8 Inkommen post 
 Inbjudan till distriktsmöte den 22 maj. Elisabeth kommer att delta. 
 Distriktet har även erbjudit hjärt-/lungräddningsutbildning. Marianne tar upp 

detta på nästa instruktörsmöte för att boka utbildning. 
    
§ 9 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 10 Övriga frågor 
 Marianne hade uppdraget att ta fram ett nytt informationsblad om klubben att 

finnas tillgängligt på tex biblioteket. Eftersom det dock redan finns information 
om VBK i broschyren ”Välkommen till Veberöd” som Veberöds föreningsallians 
tagit fram, finns det inget behov att göra ett separat informationsblad. 

 
 Ansökan kommer att skickas in för ansökan om donation för 

ungdomsverksamhet från Stiftelsen Hanna och Johan Willhards donationsfond. 
Marianne skickar in ansökan. 
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Kommer eventuellt att anordnas valpträffs på klubben i regi av Lena Werner. 
Syfte är valpträning för hund och förare på trevligt och lekfullt sätt innan man 
kanske börjar en valpkurs. 

 
§ 11 Nästa möte 3 juni, 18.30 
 
§ 12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 2 maj 2019 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Vid protokollet, Elisabeth Christensson                     Ordförande, Fredrik Lövgren 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


