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PROTOKOLL 
Styrelsemöte VBK onsdagen den 9 juni 2020 

    
Närvarande:   
Inger Blomqvist  Elisabeth Christensson  
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren  
Jill Nilsson     

   
Ej närvarande:,Wendy Mörk, Marie Möller, Bo Zetterström, Kenneth Johansson

  

§ 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. 
 
§ 5 Rapporter. 

a. Tävlingskommittén 
Rallylydnad 
Planerad tävling 30 augusti, anpassning enligt rekommendationer från SKK. 
 

b. Utbildningskommitté 
Påminnelse från styrelsen till utbildningskommitten att för 
minnesanteckningar vid möten (valfritt format). 
Feedback vad gäller vårens kurser är att allt fungerat bra. 
Kursplanering inför sommar/höst: 
2 valpkurser, start 22 juni resp. 6 september. Instruktörer bokade. 
Allmänlydnad 1 och allmänlydnad 2. Inga instruktörer bokade än, Bosse och 
Kenneth ska tillfrågas. 
Rallylydnad fortsättning, start 16 juni, instruktörer bokade. 
Ungdomskurs agility och lydnad, instruktörer bokade. 
 
Hemsidan uppdateras med nya kurserna. Gammalt innehåll vad gäller 
kurser tas bort (inklusive distansutbildningar som vi inte har längre). 
Elisabeth uppdaterar. 
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Fråga ska gå ut till instruktörerna för deras feedback vad gäller användning 
av lås med kodlås på grinden till planen. Marianne skickar ut förfrågan vi 
mail. 
 
Nya instruktörer 
Bo Zetterström och Birgitta Zetterberg har anmält intresse för 
instruktörsutbildning. Birgitta vill börja med att gå bredvid. (Bosse har 
redan varit stödinstruktör till Kenneth). Styrelsen arbetar vidare med 
förfrågan och återkommer. 
 

c. Underhållskommitté. 
Nytt batteri till gräsklipparen inköpt. Gräset klippt av Göran. 
 
Felanmälan för trasigt lampor på planen ligger hos Lunds kommun.  
Elisabeth har även ställt frågan till kommunen om möjligt att få hjälp med 
gräsklippning under sommarsäsongen. Ingen återkoppling på ärendena än, 
Elisabeth undersöker vad som händer och återkommer. 
 
Styrelsens förslag är att sätta samman en underhållskommitté som kan 
ansvara för gräsklippning och annat löpande underhåll. Inger undersöker 
och Bosse kan driva detta med hjälp av Lars. Förslagsvis bjuds Lars in till 
nästa styrelsemöte. 
Jill tar hand om löpande underhåll för agilityplanen. 
 
Förslag att söka stiftelsepengar till terasstak kvarstår. Pengar söks från 
Sparbanken Skånes stiftelse (ansökan skickas i september). 
Ett alternativ kan vara att köpa ett par parasoller till terassen. Styrelsen 
avvaktar till förfrågan kommer från medlemmarna. 
 
Bruksstegararna på planen behöver repareras. Lars Andersson har hand om 
detta. Lars ser även till så resterande elinstallation i agilityboden 
färdigställs. 
 
Ny fixardag behöver planeras eftersom en av fixardagarna regnade bort. 
Inger kollar med Bosse och återkommer med förslag på datum. 
 

d. Avel och hälsa 
Utställning den 27 september. Utställning fortfarande enligt plan. Enligt SKK 
gäller nuvarande rekommendation till 30 augusti. Om restriktionerna 
släpps/lättar efter detta kan utställningen hållas. 
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e. Framtida Kommitté 
Alla protokoll ska läggas upp på hemsidan 
 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
Dator ska köpas in nu. Cathrine ordnar detta. Standard office dator med 
Windows 10.  
Styrelsen tog beslut på att dator köps in. 
 
Planen bokad för Chihuahua utställning den 11 juli 
Halva planen bokad 20 september för mopsträff. 
Vi har även en förfrågan om att hyra planen för en valpträff, Collie. 

 
§ 7 Inkommen post 
 Ingen inkommen post 
  
§ 8 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 
 Mindre korrigering, ny version skickas ut 
 
§ 9 Övriga frågor 

Info från distriksmöte i maj 
Ingen höjning av medlemsavgift 
Distriktet kommer att betala utbildningsplatser för lokalklubbarna. Gäller 
funktionärer: instruktörer, sekreterare, domare etc. 
Protokoll från Distriktsmöte 27 maj (pdf) 

 
§ 10 Nästa styrelsemöte är den 4 augusti 18.00 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Protokoll för den 9 juni 2020 
 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson  Ordförande,  Inger Blomqvist 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Jill Nilsson 


