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PROTOKOLL 
 
Medlemsmöte VBK måndagen den 14 oktober 2019 
 
Närvarande från styrelsen:  
Marianne Söderberg, vice ordf. Wendy Mörk 
Elisabeth Christensson  Cathrine Wenngren 
Jill Nilsson   Kenneth Johansson 

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

Närvarande styrelseledamöter presenterades. 
 
§ 2  Cathrine Wenngren valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 

  
§ 4 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
 

2 tävlingar har hållits under våren och 2 tävlingar under hösten, alla 
klasser 
 

B. Utbildningskommitté, HUG 
 

Består av Marianne Söderberg och Malin Ivarsson. 
10 kurser har hållits under våren och 10 under hösten. 
Utbildningskommittén ser gärna sett att vi får fler egna instruktörer 
i klubben. Intresse kan anmälas till Marianne eller Malin. 

C. Underhållskommitté 

3 fixardagar har planerats varav en fick ställas in. Arbete som 
utfördes på det 2 fixardagarna var bl.a. målningsarbete (fönstren på 
klubbstugan) och underhåll på agilityplanen. 

Utöver fixardagarna har vi fått nya rejäla bänkar byggda och haft 
löpande underhåll på planen. 

Stolpe är uppsatt på klubbstugan för en extra strålkastare vilken 
dock inte är inkopplad än. Behov att få denna installerad snarast 
eftersom det nu blir mörkt tidigt på kvällarna. 
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Förslag inför nästa år är att boka fasta fixardagar. Detta för att fler 
ska ha möjlighet att hjälpa till. Nu har det i vissa fall blivit kort varsel 
och då är det svårt för många att hjälpa till. 

 
D. Avel och hälsa 

 

Klubben hade utställning den 8 september. 
200 hundar var anmälda men det blev en del avhopp beroende på 
sjukdomssmittan i Norge, ca 50 hundar kom inte till start. 

Innan utställningen verifierades med SKK, SVA (Statens 
veterinärmedicinska anstalt) och Evidensia i Helsingborg. Det fanns 
inga rekommendationer att ställa in dock att vidta åtgärder och 
informera alla utställare. Domarna fick också information att låta 
utställaren visa tänder själv. 

Jill gjorde ett utmärkt jobb som parkeringsvakt och informerade 
alla, både publik och utställare som körde in på området om vad 
som gällde. 

Sammantaget en trevlig utställning som vi förhoppningsvis kan 
återupprepa nästkommande år då med färre avhopp.  

En utvärdering kommer att göras med input från alla funktionärer. Vi 
ser gärna att fler medlemmar ställer upp och hjälper till, all hjälp 
behövs och uppskattas. Detta gäller även sponsorer, det var väldigt 
svårt att få sponsorer till utställning vilket vi behöver för att spara 
lite vad gäller priser och lotterivinster. 

 
E. Framtida kommitté 

 

Hemsidan kommer att utvärderas och uppdateras. Om det finns 
önskemål eller synpunkter går det bra att kontakta Elisabeth 
Christensson (elisabeth.christensson@gmail.com) 
 

F. Styrelseledamöterna 
 

Kassören rapporterade att ekonomin i klubben ser stabil och bra ut. 
Intäkter på kurserna i år: 76000 kr.  
Intäkt från utställningen: 6-7000 kr inkl. lotteri men exkl. kök. 
 

§ 5 Övrigt 

Förslag från medlemmarna: 
1. Göra en utvärdering/revision om vilka resurser vi har i klubben vad 
gäller tex instruktörer. Förslaget innefattade att erbjuda möjlighet att 
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fräscha upp kunskaperna om man tex inte hållit kurser på länge och att 
kunna gå bredvid som hjälpinstruktör. 

2. Bredda vårt utbildningserbjudande med udda/annorlunda kurser, 
kortare kurser och helgkurser. Det skulle kunna läggas en 
undersökning för att få in förslag på Facebook (eller hemsidan). 

3. För befintliga valp och grundkurser kom det förslag på att 
komplettera och bredda utbildningen, ge möjlighet att se hur man kan 
fortsätta träna och vara aktiv med sin hund. Syftet är att skapa intresse 
för bruks och agility kurser och träning. Detta skulle kunna göras både 
med information i teoridelen och som prova på tillfällen. På hemsidan 
kan information om instruktörerna kompletteras och blir mer 
inbjudande för att skapa kontakt. 

4. ”Workshops” för att mixa grenarna och lära av varandra vad gäller 
träningsmetoder, tips och trix. Någon metod inom tex agility träning 
kanske kan var värdefull i något lydnadsmoment vice versa. 

5. Bygga en sandlåda på planen. Syfte att kunna träna i sand för 
skonsammare träning för hunden. Förslag på storlek 3x20 m. 

6. Lydnadssektionen framförde önskemål att klubben ska köpa in 
placeringsrosetter som pris vid lydnadstävlingarna. 

7. Speglar till planen för träningshjälp. Förslag kommer att skickas till 
styrelsen för godkännande och inköp. 

 
§ 6 Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet 
avslutat. 
 
 
Protokoll för måndagen den 14 oktober 2019 
 
 
 
 
_________________________  ___________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson                     Vice ordförande, Marianne 

Söderberg 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


