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PROTOKOLL 

 
Styrelsemöte VBK tisdagen den 26 november 2019 

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

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

  
§ 2  Jill Nilsson valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes    

 
§ 4 Ekonomi 
 Inget att rapportera. 
 
§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävlingen den 23 november gick bra. 57 anmälda och 50 
startande. Bra betyg av domarna. 

 
B. Utbildningskommitté 

Alla kurser är avslutade. Alla som haft kurser har lämnat in sina 
listor men inte alla träningsgrupperna än. Agilityns vintergrupp 
redovisar i mars 
 
Lång kö till allmänlydnad 1 till våren. 
  
Anni Gottfridsson vill bli instruktör. Gått vid sidan om i allmänlydnad 
2 och ska gå vid sidan om i allmänlydnad 1. Hon vill gå en 
instruktörsutbildning kostnad 6000 kr. Styrelsen är positiv. 
Föreslogs att av klubben betald utbildning bör medföra krav på att 
hålla t ex 2 kurser under två år. Beslut senare. 
 
Elisabeth föreslår en prova på helg för utbildning till tjänstehund. 
Kontakt ska tas med Kristina Hansson och Patrik Andersson för att 
höra om de tycker det är en bra idé. 



 

1 
 

 
C. Underhållskommitté 

Inget att rapportera. 
 

D. Avel och hälsa 
Inget att rapportera. 

 
E. Framtida kommitté 

Inger att rapportera. 
 
 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
Cathrine tog upp problemet att appellplanen används som rastgård på 
helgerna. Under mötet beställdes en Skylt ” Rastning förbjuden”.  
Skylten är i aluminium, 20x30 cm och kostar ca 500 kr inklusive frakt. 41 
 
Årsmöte ska hållas 24/2-26/2. Inger tar kontakt med LET, som brukar 
vara ordförande vid mötet, för att höra vilken dag som passar honom.
  

 
§ 7 Inkommen post 
 Klubben har fått beviljat 5000 kr i bidrag från Sparbanken Skåne. 
  
 Olika idéer till miljöbanan diskuterades. Ansvarig grupp tillsätts nästa 

år. 
  
 Föreningar verksamma i Lund har fått en inbjudan till ett möte  den 14 

januari med temat ”Social hållbarhet och mänskliga rättigheter”. 
    
§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 9 Övriga frågor 
 Marianne har köpt en internetsticka och ett SIMkort för att ha kunna ha 

internetuppkoppling på lydnadstävlingen som var den 23 november. 
Föreslogs Hallonabonnemang på 5 GB för 99 kr i månaden. Beslut nästa 
möte. 

 
 Medlem Leif Nilsson har lämnat en startpistol till klubben, en likadan 

som vi använder idag. Marianne har ordnat intyg på att han lämnat den 
till oss med hjälp av sin son som är polis. Klubben har fyra pistoler idag. 
Marianne pratar med Inger Jönsson om de tre pistoler som skulle 
kunna kasseras. Lämnas i så fall till vapenbutiken i Sjöbo. Beslut nästa 
möte. 
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Marianne har ordnat en sjukvårdslåda med det som klubben fick av 
veterinären vid medlemsmötet. Läggs i skåpet i stora rummet i 
klubbstugan. 
 
Göran Olsson och Inger Blomqvist ställer inte upp för omval.  
 
Elisabeth förslog blogg, eller möjligheter att lägga in inlägg på 
hemsidan när den görs om, där alla kan berätta om sina erfarenheter. 
Den som tävlat kan t ex berätta om hur det var och hur det gick.  
 
Hittills 19 anmälda till julfesten den 6 december. Marianne har lagt en 
påminnelse på FB.  
   

 Kan vara positivt att nämna för kommunen att vi upplåter våra lokaler 
till Svaleboskolan för specialundervisning.  

 
§ 10 Nästa möte är onsdagen den 15 januari kl 1830.  
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 26 november 2019 
 
 
 
 
 
______________________________  ___________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                 Vice ordförande, Marianne 

Söderberg 
 
 
 
 
 
_________________________ 
Justeras, Jill Nilsson 


