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PROTOKOLL 

 
Styrelsemöte VBK måndagen den 9 september 2019 

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

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Göran Olsson valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Ekonomi 

Inget nytt sedan sist. Utställningen har gått med vinst, kanske 20 000 plus. 
Wendy skickar resultatet när det är klart. 

 
§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Tävlingen i rallylydnad hade 86 startande. Allt gick bra. I oktober har 
klubben en tävling i sök.  
 

B. Utbildningskommitté 
Alla kurser är fulltecknade. De flesta är igång. Lena Werners kortkurser är 
fulla. Ungdomskursen har 12 ungdomar. 
 

C. Underhållskommitté 
Belysningen på taket, för att lysa upp hörnet utanför stugan närmast skogen, 
är ännu inte uppsatt. Bör göras innan det blir mörkare ute. 
 
De nya bänkarna är fina och tillräckligt tunga så att de inte välter när det 
blåser.  
 
Vi bör ha bättre VBK-skyltar vid infarten, förslagsvis två stycken 
väderbeständiga. Wendy kollar. 
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D. Avel och hälsa 

Utställningen den 8 september gick bra. Ca 40 avanmälningar sannolikt på 
grund av oro för hundsjukan i Norge. Ingen återbetalning för de som inte 
kom, om inte giltigt förfall enligt SBK:s regler.  
 
Alla funktionärer kommer att kallas till ett uppföljningsmöte. Mycket kan 
förbättras inför kommande utställningar. T ex ska gruppfinalerna ligga efter 
pausen. Annars avslaget på slutet. Barn med hund och Veberöds vackraste 
kan ligga i pausen.   
 

E. Framtida kommitté 
Hemsidan ska ses över av Fredrik och Elisabeth när de har tid. 

  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Medlemsmötet blir den 14 oktober. Fredrik kommer inte.  

Program: kl 18-19 Action & Trend. 1915-1930 fika och medlemsmöte. Därefter 
kommer veterinär från Dalbyveterinären att prata om HLR på hund och ge tips 
om hälsa och skador. 45-60 min. Anmälan till Marianne för att veta hur mycket 
fika som ska ordnas. Inger skickar ut kallelsen senast 30 dagar före mötet. 

  
 Julfesten blir fredagen den 6 december. 
 
 Information om tjänstehund. Elisabeth talar med Patrik om infokväll. Den 

person från Sbk, som Inger tidigare pratat med, hade frågat Patrik om och när 
infokvällen skulle vara. 

  
 Miljöbanan föreslås ligga i NV hörnet av appellplanen. Cathrine och Fredrik gör 

förslag och lägger en uppmaning på Facebook om behov av material och hjälp 
med tillverkning. 

   
§ 7 Inkommen post 
 Inget nytt.  
  
§ 8 Föregående mötesprotokoll 2019-08-19 godkändes. 
  
§ 9 Övriga frågor 

Nya mätstickan läggs i plåtskåpet. Märk hyllan så man vet var allt ska ligga. Gun 
har fått info om att det finns en mätsticka att hämta. Marianne kontaktar henne. 
Wendy köper en Dymo märkmaskin. 
 
Några av tälten kan inte användas fler gånger. Kommer att köpa nya.  
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Torsdagsgruppen har musik (hundlydnadskadrilj) så Göran har köpt en 
kabelvinda. 
 
Högtalaranläggningen från Studiefrämjandet fungerade inte bra på utställningen. 
Kanske har de någon bättre.  
 
Om tävlingsansvarig så önskar, för att ha bättre koll på kostnader och intäkter, 
kan t ex QR koder för köket, lotter, rosetter mm ordnas inför tävlingar.   
  

§ 10 Nästa möte är måndagen 21 oktober den kl 1830. Mötet därefter är tisdagen 
den 26 november.  

 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 9 september 2019 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                    Ordförande, Fredrik Lövgren 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Göran Olsson  


