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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 12 maj 2020 
    

Närvarande:   
Inger Blomqvist  Elisabeth Christensson  
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 
Bo Zetterström  Kenneth Johansson 
Jill Nilsson     

   
Ej närvarande:,Wendy Mörk, Marie Möller   

 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Jill Nilsson valdes till att justera protokollet. 
 
§ 3 Dagordningen godkändes. 
 
§ 4 Ingen rapportering om ekonomin. 

Vi avvaktar med inköp av dator till efter sommaren. 
 
§ 5 Rapporter. 

a. Tävlingskommittén 
Rallylydnad 
Om högst 50 kvarstår dela upp deltagarna i olika grupper. 
Funktionärer: 10 personer till 2 ringar. 20 ekipage i varje klass. 
Kostnad 4000 kr till domare och skrivare 
Inkomst 9200 kr, vinst 5000 kr. 
Marianne kollar domare och sekreterare samt hur andra klubbar gjort. 
 
Agility tävlingen tillsammans med Burlövs brukshundsklubb är inställd. 
 

b. Utbildningskommitté 
Endast ett fåtal avhopp i kurser och träningsgrupper. 
Styrelsen beslutade att vänta med presentkort till instruktörerna. (Tidigare 
beslut har varit att ge instruktörer ett presentkort efter vår och höst 
terminerna som ett bevis på vår tacksamhet för de arbete de gör. Våren 
2020 avvaktar vi med anledning av Corona och delar istället ut 
presentkorten efter höst terminen.) 
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c. Underhållskommitté 
Fixardagar planerade för den 16 och 17 maj, 9-12 båda dagarna. 
På lördagen förbereder vi för målning, lite diverse underhållsarbete och 
tvätt av terass och utemöbler. På söndagen är det målning och olja 
terassen. Jill och Bosse tar med högtryckstvättar. 
Bosse är arbetsledare och ser till så att allt material vi behöver är på plats 
och organiserar. Grillning vid 12 båda dagarna. Anita tar hand om 
grillningen. 
 
Styrelsen diskuterade även om vi behöver en ny gräsklippare. Eftersom 
detta är en stor kostnad ska vi undersöka vad det skulle kosta att får planen 
klippt och även kolla med kommunen om detta är något som kan ingå i 
deras underhåll av gräsmattor i byn. Elisabeth kollar med kommunen. 
(Elisabeth har felanmält lamporna på planen men inte fått någon 
återkoppling, kollar status på registrerat ärende.) 
 
Vi missade ansökning till XL hjälpen för att ev får sponsring med byggnation 
av skärmtak till terassen. Cathrine föreslog att istället söka extra pengar 
från Sparbanken Skånes stiftelse. 
 
Vi behöver ett extra eluttag på agilityboden. Vi kollar med Lars på 
fixardagen om att få hjälp med ytterligare en elinstallation. 
 
Marie kollar om vi kan få matjord till en helrenovering av planen. 
 

d. Avel och hälsa 
Utställning den 27 september. Inget nytt att rapporter 
 

e. Framtida Kommitté 
Plan att ha ny hemsida till hösten. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Hänglås med nyckel finns nu till elskåpet. Nyckar finns i förrådsrummet på 
nyckeltavlan: Reservnycklar på kontoret. 
 
Vi avvaktar med ny dator till hösten. 
 
Problemet med rastning av hundar på planen. Vi väntar på input från 
kommande instruktörsmöte. 
 

  
  



 
 
 

2 
 

 
§ 7 Inkommen post 
 Avbokning av hyra av planen 7 juni. Ingen faktura skickas 
  
§ 8 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 
 Inga kommentarer vad gäller föregående mötesprotokoll.  
 
§ 9 Övriga frågor 
 
§ 10 Nästa styrelsemöte är den 9 juni 18.00 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Protokoll för den 12 maj 2020 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson  Ordförande,  Inger Blomqvist 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Jill Nilsson 


