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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK måndagen den 21 oktober 2019 
    

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

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

 
§ 4 Ekonomi 

Wendy redovisade balans- och resultatrapport tom september. 
Resultatet är betydligt bättre än för samma period förra året. Klubben 
har 140 000 kr på kontot just nu. Om ca ett år har klubben betalt tillbaka 
hela lånet på stugan. Att anlita avtalsinstruktörer lönar sig för klubben. 
 
En eventuell sänkning av träningsgruppsavgiften diskuterades.  Wendy 
funderar och återkommer med ett förslag. 
 
En information i elskåpet om att inte tända upp mer av appellplanen än 
nödvändigt kan spara elkostnader.   

 
§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Söktävlingen den 13 oktober gick bra. Marianne hade problem med 
internetuppkopplingen via sin telefon. Fredrik undersöker vilken 
dongel vi ska köpa för att säkra uppkoppling vid kommande 
tävlingar. 
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Den 23 november har vi lydnadstävling alla klasser. 
 
Vi bör genom ett utskick till alla medlemmar ta reda på om det finns 
tävlingsledare och tävlingssekreterare i klubben som vi kan använda 
istället för att hyra in. 
 
Klubben har en agilitytävling tillsammans med Burlöv den 2-3 maj 
2020. Tävlingen i Burlöv blir i augusti. Hela anläggningen är bokad. 
Det har kommit en förfrågan om möjlighet till övernattning i husbilar 
eftersom det är en tvådagarstävling. Det är inget problem. Vi ska 
undersöka möjligheten att sätta en dörr mellan toaletterna och 
resten av stugan i de fall någon behöver tillgång till toaletter men 
inte ska ha tillgång till resten av stugan.  
 

B. Utbildningskommitté 
Klubben har 10 kurser i höst. Få har uteblivit från kursen. Om det 
sker använder vi Studiefrämjandets regler. Vi bör vara tydliga med 
att vi följer de reglerna. 
 

C. Underhållskommitté 
Fredrik ska beställa lampan som vi ska ha på stugtaket . 
 

D. Avel och hälsa 
Inget nytt att rapportera. 

 
E. Framtida kommitté 

Fredrik har tagit bort bakgrundsbilderna på hemsidan eftersom det 
inte fungerar i telefonen. Fredrik lägger upp en länk på hemsidan om 
klubbkläderna. Instruktörerna mailar till Wendy och vidare till 
Fredrik hur de vill ha sina texter på hemsidan. 
   
Förbundsavgiften till SBK kommer att vara oförändrad under 
2020. SBK har tagit fram en funktion på sin hemsida för att förenkla 
processen att bli medlem, VBK har länkat till den funktionen från vår 
hemsida. Att blivande medlemmar använder den förenklar 
administrationen för klubben och SBK. 
 
På medlemsmötet den 14 oktober kom nästan 40 st. Till mötet hade 
vi bjudit in veterinär från Dalbyveterinären. Hon informerade om 
hundens vanligaste sjukdomar samt HLR på hund. För den typen av 
möten får vi bidrag från Studiefrämjandet. 
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Lena Werner har skickat flera intressanta och bra förslag till 
styrelsen. Ett förslag är att ha en temadag på våren där olika 
sektioner visar upp sin verksamhet och där alla kan prova på. Ett 
annat bra förslag är att via en enkät till medlemmarna ta reda på 
vem som kan hjälpa till med vad på klubben. Fredrik gör förslag till 
ifyllningsbart formulär i excel att lägga på hemsidan. Han kontaktar 
Lena för godkännande. Därefter info till alla medlemmar om att den 
finns.  
Ytterligare ett förslag från Lena är en inbromsningbana av sand på 
3x20 m. Styrelsen diskuterade lämpligt läge på appellplanen. Sand 
finns redan i marken. 
 
På medlemsmötet kom förslaget om speglar upp igen. Den som 
föreslog det skulle komma med ett förslag till styrelsen. 

  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Sparbanken Skåne har frågat om vi haft utbildningen om hjärtstartare. 

Det har vi. Fredrik svarar. 
 
 Marianne har skickat in en ansökan till Hanna och Johan Willhards 

donationsfond. Vi har tidigare fått upp till 9000 kr.  
 
§ 7 Inkommen post 
 Valberedningen inom SBK vill ha in synpunkter inför sitt arbete med att 

ta fram förslag till ledamöter. Distrikt och rasklubbar har rösträtt men 
inte lokalklubbar och det är svårt att ha synpunkter så vi avstår. 

 
 Nina Svartberg har skrivit en bok om tävlingsnerver. Boken heter 

Prestationsglädje och kostar 225 kr. Vi köper in ett ex och lägger  i 
skåpet i klubbstugan. 

   
§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 9 Övriga frågor 
 Marie, specialpedagog på Svaleboskolan besökte styrelsen för att 

informera om sin provverksamhet i vår klubbstuga. Marie är medlem 
och tränar sin hund på Vbk. Marie har lånat klubbstugan i tre veckor nu 
för att undervisa elev som inte klarar att vara med andra barn. Det har 
gått mycket bra. Hon är på klubben ungefär mellan kl 0830-1030/1130 
varje dag. Marie får utan kostnad låna stugan på prov fram till jul. 
Därefter ska provet utvärderas och klubben besluta om verksamheten 
ska fortsätta och till vilken kostnad. 
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 Undervisningen ska inte hindra våra medlemmar från att använda 

stugan. Undervisningen kan då vara i det lilla konferensrummet. 
  
 Framtida behov kan finnas för en grupp på 4-5 barn. Den andra 

specialpedagogen på Svaleboskolan, Åsa, är också medlem i VBK. Båda 
kan ha hund på plats som terapi för barnen. Fredrik lägger ut en info om 
detta till medlemmarna på FB och hemsidan. 

 
 Julfesten är den 6 december. Kallelse senast den 6 november. Alla ska 

ta med en julklapp.  Det blir julklappslotteri. Annettes man ordnar 
maten liksom förra året. Kostnad för medlemmar 100 kr. instruktörer 
och hjälpinstruktörer, som haft kurs under 2019, bjuds på julmaten.  
  

§ 10 Nästa möte är tisdagen den 26 november kl 1830.  
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 21 oktober 2019 
 
 
 
 
 
_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                Ordförande, Fredrik Lövgren 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Cathrine  Wenngren 


