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PROTOKOLL 

 
Styrelsemöte VBK onsdagen den 15 januari 2020 

    

Närvarande:   
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 

Elisabeth Christensson  Jill Nilsson 

Inger Blomqvist  Wendy Mörk 
    

Ej närvarande: Fredrik Lövgren, Kenneth Johansson, Göran Olsson 

 
 

Annie Gottfridsson, som vill utbilda sig till instruktör lydnad, besökte 

styrelsemötet för att presentera sig. Kursen startar den 6 februari och efter 
avslutad utbildning har Annie rätt att hålla valpkurser och kurser i allmänlydnad 

1. 

 
 

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

  
§ 2  Elisabeth Christensson valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes    
 

§ 4 Ekonomi 

Wendy Mörk redovisade balans- och resultatrapport för 2019. Ekonomiskt ett 
bra år med vinst. 

Klubben har nu endast ett år kvar att amortera på banklånet. 

  
Synpunkter kommer då och då in på kostnaden för träningsgrupperna. 

Styrelsen beslutade att ta upp frågan nästa år när lånet är betalt. 

 
Wendy har från skatteverket fått dels besked om att den slutliga skatten blir 

noll dels beslut om befrielse från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter dvs 

lämna deklaration. Arkiveras. 
 

Wendy har även fått avtalet om postbox. Arkiveras. 

 
Klubben får under 2020 5000 kr av Sparbanken Skåne mot att klubben lyfter 

fram banken som samarbetspartner och skapa goda förutsättningar för Banken 

att marknadsföra sig. Samarbetsavtalet arkiveras. 
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§ 5 Rapporter från utskotten 

 

A. Tävlingskommitté 
Den 4 april har klubben en lydnadstävling, alla klasser. Den 26 april har vi en 

söktävling, lägre och högre. Den 2-3 maj har vi agilitytävling. 

 
Marianne informerade om att det är tävlingssekreterarträff den 8 februari. 

 

B. Utbildningskommitté 

På tisdag den 21 januari är det instruktörsmöte på klubben. Efterfrågan på 
kurser är stor och vi kommer sannolikt att ha tre kurser i allmänlydnad 1 

under våren. 

 
Styrelsen beslutade att klubben bekostar Amanda Grips utbildning till 

tävlingsledare lydnad, kostnad 2200 kr. 

 
Styrelsen beslutade att klubben bekostar Annie Gottfridssons utbildning 

till instruktör, kostnad ca 6000 kr. 

 
Styrelsen beslutade att den som får sin utbildning bekostad av klubben 

ska skriva på ett avtal med klubben. 
 

För instruktörsutbildning ska gälla att instruktören ska hålla minst två 

kurser på Vbk under de närmaste två åren efter utbildningen. 
 

För tävlingsledarutbildning ska gälla att TL ska vara TL på minst tre tävlingar 

på Vbk under de närmaste tre åren efter utbildningen. 
 

Om avtalen bryts har Vbk rätt att kräva tillbaka hela eller delar av 

kostnaden för utbildningen om inga särskilda skäl finns.  
 

Inger tar fram förslag till avtal. 

 
Wendy informerade om att Anita Andersson har erbjudit sig att ta över 

kontrollen av avgifterna för träningsgrupperna. Anita kommer därför att 

behöva tillgång till Sbk Medlem online och möjlighet att titta på klubbens 
bankkonto. 

 

 
 

 

C. Underhållskommitté 
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Några av taklamporna i klubbstugan går inte att tända längre. Anita 

Anderssons man Lars har erbjudit sig att fixa belysningen. Klubben betalar 

materialet. Styrelsen tar tacksamt emot det erbjudandet. 
 

Utebelysningen med rörelsedetektor vid grinden har stått tänd hela tiden. 

Lars Andersson kommer att fixa även det. 
 

Plaststolarna har blivit sönderslagna. Behovet av att ordna nya stolar och 

vilken typ kommer att tas upp vid ett kommande styrelsemöte. Nya stolar 
bör stå inne i klubbstugan på vintern. 

 

Jill tog upp att det behövs ett nytt kodlås till agilityboden kostnad 3-500 kr. 
Styrelsen sa OK till att köpa nytt lås. 

. 

Vid tävlingar, eller utlåning av appellplanen, som innebär övernattning 
utanför klubbstugan behöver det vara tillgång till toaletterna i klubbstugan. 

Förslaget är att sätta in en dörr, med av försäkringsbolaget godkänt lås, 

mellan entréhallen och gången. Inger undersöker försäkringsbolagets krav 
på dörr och lås. 

 

Styrelsen diskuterade behovet av en underhållsgrupp. Göran med hjälp av 
några till, skötte länge mycket av underhållet t ex gräsklippning och att fixa 

allt som behöver repareras eller bytas. Gruppen kan bestå av medlemmar, 

anhöriga till medlemmar eller någon annan som är intresserad av att hjälpa 
till. Det finns redan nu anhöriga som hjälper till men det finns säkert många 

fler som skulle kunna rycka in vid tillfällen när t ex deras specialkunskap 

behövs. Gruppen bör ha en huvudansvarig som samordnar och arbetsleder.  
Bra förslag som kommer att tas upp igen i styrelsen. 

 

D. Avel och hälsa 

Utställningen 2019 gav 6-7000 kr i vinst. I det ingår lotteriet men inte 
köket. Tidigare utställningar gav mer. En anledning är sannolikt att flera 

hundar avanmäldes pga sjukdomen i Norge. 300 hundar kräver inköp av lika 

många pokaler och rosetter som 200 hundar och kostnaderna för vinsterna 
har ökat. 

 

Elisabeth funderar på om hon har tid att ordna en utställning även 2020. 
 

 

 
E. Framtida kommitté 

Elisabeth har rensat lite på hemsidan men det är mycket som behöver 

uppdateras. Eventuellt behöver hela hemsidan göras om. Elisabeth pratar 
med Fredrik. 
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§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Inger informerade om att texter till verksamhetsberättelsen för 2019 har börjat 

komma in. Elisabeth skriver om utställningen. Vid nästa styrelsemöte den 12 
februari ska styrelsen gå igenom årsmöteshandlingarna.  

 

Marianne behöver köpa priser till årsmötet, även vandringspriser. Kan kosta ca 
4000 kr totalt. Styrelsen beslutade att Marianne kan köpa in det som 

behövs. 

 
Marianne påminde om att det behövs ett hallonabonnemang till mitten av mars 

när nästa tävling ska börja förberedas. Elisabeth ordnar det. 

 
§ 7 Inkommen post 

 SBK vill ha verksamhetsstatistik från klubbarna. Marianne fyller i enkäten. 

 
 Det är distriktsmöte den 18 mars kl 1900 på P7 Revingehed. Inger Blomqvist 

och Kerstin Ekholm brukar gå på distriktsmötena. Även Elisabeth Christensson 

är intresserad.  
 

 SBK informerar om att de senaste regelförslagen i lydnad, rallylydnad och bruks 

finns att läsa på Sbk:s hemsida. Förslagen tas upp till beslut på regelkonferensen 
4-5 april.  

 

Inger Blomqvist informerade om att detaljplanen för ”del av Idalaskolan 1 och 
del av Veberöd 17:2” har antagits. Kommunen håller även på att ta fram en 

översiktsplan för hela Veberöd. En ÖP blickar längre fram i tiden och ska visa 

politikernas avsikter vad gäller den fysiska planeringen. I den bör Veberöds 
framtida behov nämnas. Inger håller kontakten med kommunen. 

     

§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  

§ 9a Övriga frågor 

 Inget att rapportera. 
 

 

 
 

§ 9 b Valberedningen. 

Anita Andersson, sammankallande i valberedningen, besökte styrelsemötet för 
att diskutera valberedningens förslag. 

 

§ 10 Nästa styrelsemöte är onsdagen den 12 februari kl 1830. Då ska alla handlingar 
inför årsmötet gås igenom. 

 

§ 11 Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 15 januari 2020 
 

 

 
 

 

______________________________ 
 ___________________________ 

Sekreterare, Inger Blomqvist                               Vice ordförande, Marianne Söderberg 

 
 

 

 
 

_________________________ 

Justeras Elisabeth Christensson 


