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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 21 april 2020 
    

Närvarande:   
Inger Blomqvist  Elisabeth Christensson  
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 
Bo Zetterström  Wendy Mörk  
Jill Nilsson      
 
Ej närvarande:, Kenneth Johansson, Marie Möller   

 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Cathrine Wenngren valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Ekonomin ser bra ut både på vanliga kontot (140 000) och tävlingskontot 

(13 700): Faktura på ingående från Lars Andersson avseende elinstallationer 
och elskåp. 

 
§ 5 Rapporter. 

a. Tävlingskommittén 
2 inställda tävlingar i april, sök och lydnad med anledning av Corona viruset. 
Även agilitytävlingen i maj är inställd. 
Planerade tävlingar som vi hoppas kunna genomföra: Rallylydnad i augusti 
och Lydnad alla klasser i november. 
Dags att sök tävlingar för 2021. 
 

b. Utbildningskommitté 
Allmänlydnad 1, ungdomskurs och rallylydnadskurser pågår. Spår nybörjare 
är avslutad. De som vill fortsätta går in i Anitas träningsgrupp som utökats 
till 2 grupper. 
Maria Hillberts allmänlydnad 1 start nästa vecka. 
Kenneth tar över Mikael Bonniers valpkurs, startar i maj. 
(Michael har valt att ställa in med anledningen av Corona) 
 

c. Underhållskommitté 
Elarbeten klara och elskåpet är nu låst med knappar på utsidan för att 
tända. Lars har märkt upp så att man kan se vilka lampor som tänds. Lars 
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fixar även lås till skåpet. Styrelsen enades om är en vajer samt hänglås. 
Vi saknar fortfarande utomhuseluttag, Marianne kollar med Lars om vi kan 
få detta också installerat. 
Vi behöver köpa in en innerdörr. Måste vara en massiv dörr. Wendy kollar 
om de har någon dörr som kan användas. 
 
Inger har stämt av med Göran vad som behöver göras (fixardag) och vad 
som är löpande underhåll för klubbstuga och planen. Fasaden behöver 
tvättas, plåtkanten runt taket behöver målas och terrassen behöver tvättas 
och oljas. Löpande underhåll: gräsklippning. 
Marianne kollar om Lars-Gunnar, som hjälpte till på klubben i fjor, kan 
tänka sig att hjälpa till igen med bl.a. gräsklippning. 
 
Datum för fixardagar: förmiddagarna den 16 och 17 maj. 
Dag 1 tvätta klubbhus och terrass, dag 2 olja terrassen och måla plåten runt 
taket. Bosse och Lars är arbetsledare. 
Elisabeth lägger ut info om fixardag på VBK hemsida och Facebooksida. 
 
Ett par av lamporna på planen är trasiga. Lamporna är uppsatt av 
kommunen så felanmälan ska göras till Lunds kommun. 
Elisabeth felanmäler. 
 
Styrelsen har diskuterat möjligheten att sätta ett skärmtak över terrassen. 
Kostnaden för ett skärmtak skulle p.g.a. takets längd ut från huset (krävs 
limträbalkar) hamna på ca 50 000 vilket styrelsen tycker är för mycket. 
Finns kanske möjlighet att få sponsring från XL bygg som just nu har en 
kampanj där man sponsrar föreningar med byggprojekt. Inger skriver 
förslag och skickar in. (XL hjälpen: https://xlhjalpen.se/ ) 
 
Cathrine föreslog också möjligheten att söka extra pengar från Sparbanken 
Skånes stiftelse. 
 
Bygglovet för klubbstugan behöver troligtvis uppdateras både om vi bygger 
skärmtak eller inte eftersom bygglovet inkluderar en annan typ av tak. Inger 
undersöker. 
 

d. Avel och hälsa 
Utställning den 27 september 
Domavtal signerade nu med samtliga domare: Nina Jonzon, Sofie Lundqvist 
och Bengt-Åke Bogren 
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e. Framtida Kommitté 

Fredrik kommer inte längre att uppdatera hemsidan, Elisabeth tar över 
uppgiften. Elisabeth kommer även att göra förslag på ny hemsida. Styrelsen 
är enig att nuvarande hemsida behöver uppdateras. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

En ny dator behöver köpas in. Nuvarande dator är gammal och har gammalt 
operativsystem, programvaran för tävlingsregistrering fungerar inte längre 
p.g.a. detta. Vi behöver en dator som kan köra Windows 10. Nuvarande dator 
är så gammal att det inte är lönt att försöka installera Windows 10. 
Kopieringsmaskinen funkar igen, problemen berodde på att vi inte köpt rätt 
sorts toner. 
Inger har varit i kontakt med distriktet. Vi behöver uppdatera VBK’s kontaktlista 
i Distriktskatalogen. Inger meddelar korrekt kontakter för uppdatering. 
 
Framtida mark för klubben 
Det har framkommit att kommunen köpt upp mark, Hasslemölla och 
Hasslemölla Fälad vilken citat: ”ska användas till natur, rekreation och 
brukhundsklubben”  
Ser ut som en mycket bra möjlighet om vi inte för behålla nuvarande mark. 
 
Vi har fått nya medlemmer i klubben med vinthundar. De tränar Lure coursing 
med vinthundarna på planen, ofta tidig morgon. Kan se ut som lek/rastning 
men är en typ av jaktträning för vinthundar. 
 
Jill tog upp fråga att låsa grinden till träningsplanen. Skylten ”Förbud att rasta” 
är verkningslös, folk rastar fortfarande sina hundar på planen. Frågan tas upp 
på nästa instruktörsmöte för att sedan diskuteras igen på nästa styrelsemöte. 
 
20 september är halva träningsplanen uthyrd (rasträff mopsar). Ska bara 
använda plan och toalett, inte klubbhuset och behöver därav bara betala halva 
hyreskostnaden (full avgift för hyra 500 kr) 
 
Nästa medlemsmöte planeras till september med anledning av rådande 
situation med Corona viruset. 

  
§ 7 Inkommen post 
 Ingen inkommen post 
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§ 8 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 
 Inga kommentarer vad gäller föregående mötesprotokoll. (Respektive fråga är 

diskuterad under respektive paragraf.) 
 
§ 9 Övriga frågor 
 Postboxadressen ska sägas upp nästa år. Huvuddelen av den post som kommer 

är till kassören. Adress för fakturor och annat som ska betalas sätts till kassör, 
övrig post sätts till ordförande. Adress uppdatering börjar göras fr.o.m. nu så 
att detta är klart tills det är dags att säga upp postboxen. Anledning till 
uppsägning är årskostnad för postboxen: 3300 kr/år. 
 
Online korrespondens: tumregel vid mailkontakter mellan styrelsemedlemmar: 
svara alla. Detta för att alla ska vara uppdaterade vad gäller frågor som 
diskuteras. 

 
§ 10 Nästa styrelsemöte är den 12 maj 17.30 
 Fixardag den16-17 maj, fm. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Protokoll för den 21 april 2020 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson  Ordförande,  Inger Blomqvist 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


