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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK måndagen den 3 juni 2019 
    

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

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

  
§ 2  Elisabeth valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes efter ändringen att § 8 GDPR ska tas bort. 

    
§ 4 Ekonomi 
 Inget att rapportera 
 
§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Rallylydnadstävling 1 september 
 

B. Utbildningskommitté 
Annika Kernen ska ha en valpkurs 17 juni, 6 kurstillfällen. Max 10 ekipage, 
minst 4. 
 
Annika Kernen vill gå utbildning i specialsök. Privata kurser är dyra. Annika 
har varit i kontakt med Staffanstorps hundklubb och blivit erbjuden en kurs 
för noseworksinstruktören Ingela Sjögren för 1100 kr samt medlemskap för 
300 kr och att sedan gå som lärling för Ingela under 2 kurser. Därefter kan 
Annika hålla grundkurser.  
Styrelsen beslutade att klubben betalar de 1100 kr samt 300 i 
medlemsavgift för Annika Kernen.  
 
Det är instruktörs möte den 12 juni.   
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C. Underhållskommitté 

Fönstren måste målas färdigt. Göran pratar med några som kan hjälpa till 
och meddelar styrelsen via mail vilken dag det blir. 
 
Vår kopiator har lagt av enligt Marianne. De senaste två åren har det stått 
”byta trumma” i displayen. Vi har haft den 5-6 år och den var begagnad när 
vi fick den. 

 
D. Avel och hälsa 

Utställning. Elisabeth informerade om att domaravtalen är utskickade. 
Annons är inskickad till Brukshunden, halva priset. Kommer i juni. När 
domarna skrivit på läggs info ut på hemsidan. 
 
Funktionärer kommer att sökas via SBK:s medlemsregister och Facebook. 
Behövs sponsorer för priser. Marianne ringer Vitakraft som skänkt mycket 
innan. Hade varit trevligt med lite försäljning, hundfotografering mm. 
 
Anita Andersson har diverse mallar och hennes dotter har kontakt med ett 
tryckeri. 

 
E. Framtida kommitté 

Hemsidan behöver uppdateras. Elisabeth erbjöd sig att hjälpa Fredrik. Bör 
ha en särskild länk om klubbkläderna. Måste ha en cookiedisclaimer. 

  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Elisabeth informerade från distriktsmötet. Protokollet ligger på distriktets 

hemsida. 
 Det är domarutbildning på gång för bruks och lydnad. Också för tävlingsledare.  
  
 Det finns förslag till nya regler för rallylydnad. Synpunkter senast 1 sept.  
  

Distriktet menar att mail inte alltid kommer fram. De vill att vi uppmanar 
medlemmarna att kolla sina kontaktuppgifter/mailadress på Mina sidor. Bör 
samtidigt informeras om hur man gör det.  

  
Det behövs fler försvarshundar. Inger kollar vem som kan komma och 
informera från distriktet.  

  
IGP (tidigare IPO) kommer att bli en underlydnad för bruks och lydnad. 

  
SBK erbjuder kurs i hjärt-/lungräddning och hur man använder hjärtstartare. 
Hålls i Malmö, lund och Helsingborg. Två personer från varje klubb. 
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Med hjärtstartaren som vi fått följer en utbildning på1,5 tim för 20 personer. 
Instruktörer, träningsgruppsledare, styrelseledamöter bör prioriteras. 
Tisdagen den 20 augusti föreslogs som lämplig dag. Kursledaren, Per Jakobsson, 
bor i Veberöd och har erbjudit oss en extra kurs utan merkostnad om fler än 
20 personer är intresserade. Marianne kontaktar honom.  

 
 Förslogs kurs i hjärt-/lungräddning för hundar inklusive första hjälpen mm. 

Jessica Ottosson Dalbyveterinären tillfrågas. Kanske på medlemsmötet i augusti. 
 
 Cathrine har sett att Helsingborg erbjuder enskilda kurser, privat, eller 

workshop. Frågan tas upp på instruktörsmötet för att se om det finns något 
intresse. 

 
 Cathrine undrade vad som gäller för externa instruktörer. Agility vill anlita Klas 

som tidigare. Inger kollar med Wendy och protokollen. 
 
 Inger föreslog att beslut som tas i styrelsen och gäller tills vidare, som t ex om 

externa instruktörer eller uthyrning av plan och stuga, bör läggas på hemsidan 
som lokala regler.  

   
§ 7 Inkommen post 
 Inget nytt. 
  
§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 9 Övriga frågor 

Göran tog upp att det förekommer hundbajspåsar på appellplanen, hundbajs på 
skogsstigarna, skällande hundar i bilar och på planen. Tas upp på 
instruktörsmötet för vidare info till kursdeltagare. 
 
Kenneth Johansson har frågat om kostnad för reklam på hemsidan. Göran 
föreslår att Kenneth, med sina två kurser per år, bör få reklamen för Dog pro 
gratis. Det kan finnas andra egna företagare bland medlemmarna som bör 
kunna få reklam gratis med anledning av att de bidrar till klubbens verksamhet. 
Finns sannolikt reklam för andra företag på hemsidan som kan tas bort idag. 
Frågan tas upp med Fredrik. 
 
Vi bör ha en trivselkväll innan sommaren. Föreslogs 17 juni samtidigt med 
rallylydnadens avslutning. Marianne kollar om det är OK. 
 
Medlemsmöte planeras till augusti. 
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Föreslogs ett öppet hus till hösten där klubbens olika grenar presenteras vid 
olika stationer med möjlighet till prova på. Lämpligt tillfälle att informera om t 
ex patrullhund eftersom försvaret behöver fler hundar. Kan locka potentiella 
medlemmar eller få medlemmar att börja träna någon ny gren. 
 
Öppen träning torsdagar under sommaren med början efter midsommar. Läggs 
ut på hemsidan och Facebook. Marianne informerar Fredrik. 

  
§ 10 Nästa möte är onsdagen den 10 juli kl 1830. 
  
§ 11 Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 3 juni 2019 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Vice ordförande, Marianne Söderberg 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Elisabeth Christensson 


