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PROTOKOLL 

 
Styrelsemöte VBK onsdagen den 10 juli 2019 

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

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

§ 2   Jill Nilsson valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut. Får i början av hösten 70 915 kr från Studiefrämjandet för 
vårens kurser. Styrelsen beslutade att ge instruktörer och hjälpinstruktörer 
ett presentkort till på 300 kr, på Action & Trend, med anledning av att 
kurserna gett bra så inkomst. 
 
Wendy mår bättre och har börjat få iväg ekonomin till Kristina. 
 
Stugförsäkringen är betald, 4 500 kr.  
Vår elförbrukning har minskat något. 
 
Göran informerade om att en pensionär, Lars Gunnar Gren, har erbjudit sig att 
hjälpa klubben. Han kan göra nya bänkar till oss för en mindre materialkostnad. 
Kan förhoppningsvis vara klara till utställningen i september. 
 
Klubbens kopiator fungerar inte. Fredrik har tittat på en ny, kostnad 3000 kr. 
Fredrik kan installera den. Styrelsen beslutade att köpa den. 
 
Ingrid Ericsson ska gå på en tävlingsledarträff i Tollarp kostnad 150 kr. 
 
Cathrine tog upp att agilityns slalomhinder behöver repareras för några hundra 
kronor. 
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§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Rallylydnadstävling 1 september, alla klasser. 
Söktävling högre och lägre i oktober. 
Lydnadstävling alla klasser 24 november. 
 

B. Utbildningskommitté 
Marianne informerade om instruktörsmötet den 12 juni. 26 st var inbjudna, 
7 avanmälde sig men endast 10 kom. Höstens kurser planerades. Det 
saknas instruktörer till ett par kurser som vi får anlita avtalsinstruktörer till. 
 
SBK har en ny instruktörsutbildning. För att få delta i den ska man först gå 
minst en kurs med egen hund, sedan minst två kurser som hjälpinstruktör.  
 
20 augusti är det kurs i HL-räddning och hjärtstartare. Max 20 personer. 
Instruktörer, hjälpinstruktörer och träningsgruppledare prioriteras, i andra 
hand styrelseledamöter. Kursledaren kan hålla en kurs till om det blir 
många intresserade. Marianne sätter upp information på anslagstavlan. 
 
Angående intresseanmälan till kurs. 
När vi har startdatum och instruktör till en kurs, meddelar vi detta till 
Sanna på SF. Hon lägger då ut en länk för anmälan på deras hemsida och 
skickar länken till Fredrik för vår hemsida. De som gjort intresseanmälan till 
kursen får länken skickad till sig och har då förtur att anmäla sig, innan den 
kommer på hemsidan. 
Vid sena avhopp eller uteblivet från kurser, använder vi tills vidare 
Studiefrämjandets regler. 
 
Cathrine tyckte att det bör stå på SF:s sida att man måste vara medlem om 
man anmäler sig till en kurs. Cathrine hade också lite synpunkter på 
kursutbudet presenteras på hemsidan. Hon mailar sina synpunkter till 
styrelsen. 
  

C. Underhållskommitté 
Svårt att få medlemmar att hjälpa till. Inför fixardagar så ska vi skicka mail 
till alla medlemmar via Medlemonline. Bör även tas upp i respektive kurs-
/träningsgrupp. Nästa fixardag blir den 28 juli. Wendy lägger ut det på 
Medlemonline. 
 
Marianne berättade att Sjöbo BK på sin hemsida har lista över vad 
medlemmar kan hjälpa till med och där kan man även anmäla sitt intresse. 
Marianne pratar med Sjöbo om vilken effekt det har fått. 
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Kenneth föreslog att vi skulle ha två bestämda datum vår och höst när vi 
hjälps åt med underhåll så att alla kan boka in dagen i god tid. 
 

 
D. Avel och hälsa 

Elisabeth berättade om planeringen för utställningen den 8 september. 
Grupperna är färdiga. Ligger på hemsidan. Anmälning görs senast 18 augusti. 
Avgift 200 kr. 
 
Domarlisten ligger på hemsidan, tre domare varav två internationella. 
Therese och Anita är katalogansvariga och tar emot anmälningarna. 
Elisabeth skickar info till andra klubbar via mail. Det finns en app med 
inofficiella utställningar där vår utställning kan läggas in. Elisabeth mailar ett 
infoblad till styrelsen att skriva ut och sprida. 
 
Några sponsorer är på gång men det behövs fler. Sponsorer kommer in i 
katalogen. Det går även bra för andra att mot en kostnad få in annons i 
katalogen. För att få in dem måste klubben själv ringa runt. 
  
Det behövs många funktionärer. Elisabeths skrivelse om det har lagts ut på 
Medlemonline. Elisabeth gick igenom vilka funktionärer som behövs. 
Parkering ska delvis ske på planen. Tre P-vakter behövs. Det behövs mycket 
hjälp dagen innan, den 7 september, för att förbereda ringar och tält. Våra 
egna tält ska kollas den 28 juli på fixardagen. Planen måste ses över och 
jämnas i god tid innan. Rosetter ska inventeras och köpas in. 
Elisabeth har en delvis ifylld funktionärslista som hon skickar till alla i 
styrelsen. Alla funktionärer ska ha en funktionärsväst. De finns på klubben 
och är tvättade. 
Elisabeth gör en pärm till kansliet med information om utställningen. 
 

E. Framtida kommitté 
Elisabeth har fått access till hemsidan som behöver ses över. 

  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Cathrine berättade att det på instruktörsmötet kom upp ett förslag om en 

miljöbana på appellplanen. Cathrine gör ett förslag.  
 
 Inger har namn på person som kan informera om försvarshundar.  Kan vara 

reserv på medlemsmötet om hon som ska informera om Jessika Ottosson, leg. 
djursjukvårdare Dalbyveterinären, inte kan. 

    
§ 7 Inkommen post 
 Dina försäkringar har skickat ett nytt försäkringsbrev. Inger arkiverar. 
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§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
  
§ 9 Övriga frågor 
 Marianne har satt upp info på 4H-gården om att vi har skotträning tisdagar kl 

1815-1845. Detta för att hästar inte ska bli skrämda. Hon har även kontaktat 
Bodil på 4H. 

  
 Medlemsmöte föreslås den 7 oktober. Kallelse ska ut 30 dagar innan. 

Trivselkväll skjuter vi på till våren eftersom tävlingar, utställningen och 
medlemsmöte kommer att fylla hösten med arbete.  

  
§ 10 Nästa möte är måndagen den 19 augusti kl 1830. Mötet därefter blir måndagen 

den 16 september. 
   
§ 11 Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 10 juli 2019 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Vice ordförande, Marianne Söderberg 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Jill Nilsson 


