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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK torsdagen den 28 mars 2019 
    

Närvarande:   
Fredrik Lövgren  Jill Nilsson  
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 
Elisabeth Christensson    

  
Ej närvarande 
Kenneth Johansson   Göran Olsson 
Wendy Mörk  Inger Blomqvist 

 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

På klubbens konto finns idag 84,248 kr. 
Vi avvaktar med tidigare diskuterad fondplacering tillsvidare. 

      
§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Planerade tävlingar under våren: 
Söktävling den 21 april. Inga anmälda, sista anmälningsdatum 31 mars så 
denna tävling får troligen ställas in. 
Lydnadstävling den 27 april. 18 anmälda, sista anmälningsdatum 4 april. 
 

B. Utbildningskommitté 
Marianne och Malin har varit på HUG möte. Instruktörsutbildningen har 
gjorts om, grundutbildningen finns inte längre. Har man gått 
grundutbildningen och planerar att bygga på denna med nästa modul har 
man två år på sig sedan gäller inte grundmodulen längre. 
Den nya utbildningen omfattar 65 timmar + online registrering, kostnad 
6000 + 500 för online registreringen, 6500 totalt. 
Det hade varit bra om vi fått fler instruktörer. Patrik har anmält intresse att 
gå bredvid Kenneth. Kenneths kurs börjar nästa vecka. 
 
Något som även diskuterades på HUG mötet var Svenska Hundklubben, ett 
privat initiativ och konkurrent till SBK, läs mer om Svenska Hundklubben 
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här: https://www.svenskahundklubben.se/ 
Utöver HUG diskuterade om klubben kanske ska försöka med korta och 
mer modulbaserade träningstillfällen. Kortare träningar med specialfokus på 
ett begränsat antal moment eller som en helgkurs med fördjupning. Bra idé 
som vi nog ska undersöka vidare. Ett förslag är att tex upprepa Mantrailing 
kursen vi hade för ett par år sedan som helgkurs med Christer Hansson: 
http://mantrailing.se/ 
 

C. Underhållskommitté 
Installation av belysning är under färdigställande. Gräsklipparen är servad. 
Fredrik kollar med Göran om något ytterligare behöver åtgärdas. 
Fixardag planeras för hösten. 
 

D. Avel och hälsa 
Datum för planerad utställning 8 september. Elisabeth håller på att boka 
domare och Anita hjälper till med planering. 
 

E. Framtida kommitté 
Hemsidan behöver mobilanpassas, fungerar inte så bra på mobiltelefoner. 
Fredrik undersöker och åtgärdar problemet. 

 
  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Två av våra vandringspris, tenntallrikar överlämnades till klubbmedlemmar på 

årsmötet. Detta innebär att klubben behöver införskaffa två nya tallrikar. 
Styrelsen beslöt att vänta med detta inköp till hösten.  

  
Förslaget med klubbkläder som Cathrine och Inger skickat ut diskuterades. 
Kollektionen ska kompletteras med en hoodie med blixtlås och en t-shirt i 
bomull (den t-shirt som finns med är funktionsmaterial) 
Placering av loggan godkändes av styrelsen. Den logga som ska användas är den 
gul/blå. Möjligt att lägga till namn under om så önskas. 

 Cathrine återkommer med info om när möjligt att få kläderna förevisade av 
Action & Trend på klubben. 

   
§ 7 GDPR 

Studieförbundet har frågat efter GDPR material. Marianne undersöker och 
återkommer med mer information. 

    
§ 8 Inkommen post 
 Marianne har fått frågan om vi vill beställa nya böcker till klubben. 

Styrelsen beslöt att inte beställa ny böcker. Vi har fortfarande ett antal böcker 
liggande och allt kursmaterial finns online på SBK. 
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§ 9 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 10 Övriga frågor 
 Fråga togs upp om vi kan godkänna att låta ett antal hinder stå framme på agility 

planen. Anledning är att medlemmar vill komma ner och träna utanför ordinarie 
träningstider/kursen. Styrelsen godkände förslaget. 

  
§ 11 Nästa möte 2 maj, 18.30 
 
§ 12 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 28 mars 2019 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Vid protokollet, Elisabeth Christensson                     Ordförande, Fredrik Lövgren 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


