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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 19 augusti 2019 
    

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

  
Ej närvarande: 
Göran Olsson 
Kenneth Johansson    
 

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Elisabeth valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Ekonomi 

Wendy och Kristina är ikapp med bokföringen. Wendy delade ut 
resultatrapport och olika diagram som visar ekonomin hittills i år 
jämfört med förra året. Intäkterna ser ut att vara lägre men det beror på 
att vi väntar 76 000 kr från Studiefrämjandet för kurser. Kostnaderna är 
också lägre än förra året men det beror på att vi inte betalar lön för 
kanslist. Annars allt som förväntat. Inga oväntade kostnaderna, t ex 
reparationer.  
 
Klubben har 12 000 kr i handkassan och 28 000 kr på bankkontot. 
 
Styrelsen beslutade att avsluta Foraförsäkringen eftersom vi inte har 
någon anställd. 
 
Styrelsen beslutade att inhandla kopiator, toner, 2 nya mäthjul, ett 
måttband( 300 kr resp. 150 kr på Biltema) och två mätstickor för att 
mäta mankhöjd. En av mätstickorna ska återlämnas till Gun Andersson 
eftersom den vi lånat av Gun har försvunnit. Cathrine köper 
mätstickorna (700 kr styck från SKK om man är medlem) och Fredrik 
ordnar resten.  
 



 

Veberöds Brukshundklubb 2 Organisationsnummer: 845002-6995 
Box  83   
247 26 VEBERÖD 
E-post: veberodbk@telia.com 
Hemsida: vbkhund.se   

Styrelsen beslutade att skänka 500 till Cancerfonden inför Anita 
Olssons begravning den 3 sept. kl 1100 i Ljusets kapell i Eslöv. 
 
 
 
Svenska spel skänker en viss del av sina inkomster till klubbar. Den 
som spelar kan välja vilken klubb man vill att pengarna ska gå till. 
Elisabeth har ordnat så att Veberöds BK finns med på listan.  

 
§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Marianne informerade om att det är 94 anmälda till 
rallylydnadstävlingen den 1 september. Annette kunde inte ta köket 
men andra har ställt upp och hjälper till. Saknas ännu någon som 
kan sköta grillen. 
 

B. Utbildningskommitté 
Patrik Larsson har gått vid sidan om Kenneth men vill inte bli 
instruktör men kan tänka sig att vara hjälpinstruktör. Annie 
Gottfridsson vill gå vid sidan om Martina. 
 
Lena Werner kan hålla två kortkurser i tävlingslydnad. Kurserna 
skulle vara tre gånger ca två timmar och kosta 500 kr per deltagare. 
Deltagarna ska vara uppflyttade till klass 1. Kurserna förlägg i 
september-oktober och förslag till tid är kl 1800-kl 2015. 
 
Nästan alla höstens kurser är fulla  
 

C. Underhållskommitté 
Göran har skickat ett mail till styrelseledamöterna med redovisning 
av allt underhåll som han gjort nu. Mycket har blivit gjort och 
klubben är mycket tacksam för Görans insats. Göran vill nu dra ner 
på sitt arbete för klubben och önskar att någon annan tar över. 
Klubben behöver någon som håller koll på vilket underhåll som 
behövs och organiserar fixardagar. Klubben behöver också 
inventera vad våra medlemmar har för kunskaper. Styrelsen 
föreslog att valberedningen får till uppgift att hitta någon. 
 
Wendy föreslog en ”husloggbok” där genomfört underhåll och behov 
av underhåll skrivs in. Wendy undersöker och återkommer. 
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Lars-Gunnar har börjat hjälpa till på klubben. Han har gjort 7 nya 
bänkar och klippt gräs bland annat.  
 
Vid årsmötet inkom önskemål om spegel utomhus. Det finns på en 
del klubbar speglar som alltid står ute och skyddas av dörrar när de 
inte används. Vid årsmötet bad kassören förslagsställaren om 
kostnadsförslag. När det kommit in tar styrelsen ställning till om 
spegel ska inhandlas. 
 

D. Avel och hälsa 
Det är nu 150 st anmälda till utställningen den 8 september. 
Elisabeth har förlängt anmälningstiden. Katalog behöver inte tryckas 
upp utan kan läggas online om det är en inofficiell tävling. 
Högtalaranläggning lånas från SF. Elisabeth har nu namn på alla 
funktionärer men behöver mailadresser till dem. Wendy ordnar det.   
 
Flyer har skickats till flera klubbar men vi vet inte om de satts upp. 
Elisabeth har satt upp flyers i en del affärer. 
 
Efter styrelsemötet kollas så att klubbens tält är hela. Annars köper 
vi nya. Även agility och rallylydnad behöver tält. (Tälten kollades 
efter mötet och minst tre är hela. Finns även ställningar för tak utan 
väggar att sätta upp.) Behövs även tak till grillaren.  
 

E. Framtida kommitté 
Elisabeth hjälper Wendy med ett nytt program för medlemmar från 
SBK.  

  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Medlemsmötet 7 oktober ändras till den 14 oktober.  
 
 Cathrine visade bilder på miljöbana för hundar. Mycket av det som 

behövs för att bygga upp miljöbanan är enkla material som inte behöver 
kosta så mycket. Någon måste tillverka de olika ”hindren”. Lars-Gunnar 
kan kanske hjälpa till.  

     
§ 7 Inkommen post 
 Vid en lydnadstävling i april på VBK rapporterades en hunds beteende 

till SKK. Klubben har nu fått kopia på det brev som skickats till 
hundägaren. SKK:s beslut är att ärendet inte föranleder ytterligare 
åtgärd utöver att notering införs i SKK:s register.  

 
§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes. 
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§ 9 Övriga frågor 
 Kurs i HLR och hjärtstartare imorgon kl 1830-2000. Bara 9 anmälda av 

20 platser. Marianne lägger ut en inbjudan på Facebook. 
   
§ 10 Nästa möte är måndagen den 9 september kl 1830. 
   
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Protokoll för den 19 augusti 2019 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Fredrik Lövgren 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Elisabeth Christensson 


