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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 12 februari 2020 
    

Närvarande:   

Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 
Elisabeth Christensson  Jill Nilsson 

Inger Blomqvist  Wendy Mörk 

Kenneth Johansson 
    

Ej närvarande: Fredrik Lövgren, Göran Olsson 

 
 

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

  
§ 2  Cathrine Wenngren valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 2020-01-15 godkändes.   
 

§ 4 Dagordningen godkändes. 

 
§ 5 Genomgång av utvalda punkter i dagordningen för årsmötet. 

  

 Punkt 9a 
Verksamhetsberättelse för 2019 samt rapport om uppfyllande av mål för 2019. 

Alla texter har kommit in utom om rallylydnad och en inledning av ordförande. 

Verksamhetsberättelsen skickas till Kristina Torstensson som lägger ihop den 
med det ekonomiska bokslutet. 

Målen för 2019 gicks igenom. Se bilaga. 

 
 Punkt 9b 

 Balans-och resultatrapport 

Wendy redovisade resultatet för 2019. Efter amortering blir resultatet drygt 
30 000 kr.   

 

 Punkt 9c 
 Revisorernas berättelse 

 Reviderade i måndags. Snart klar. 

 
Punkt 12a 

 Mål för 2020 

 Nya mål sattes upp för 2020. Se bilaga. 
 

 Punkt 12b 

 Rambudget för 2020 samt preliminär rambudget för 2021. 
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Wendy redovisade förslag till budget som godkändes med tillägget att 

utställningen gav en inkomst på ca 35 000 kr och hade kostnader för ca 25 000 

kr.  
Preliminär rambudget för 2021 blir samma som 2020 med ändringen att räntor 

och amorteringar minskar betydligt. År 2021 kvarstår bara 2 

månadsamorteringar på 4000 kr var. 
 

 Punkt 12c 

 Medlemsavgifter för 2021 
Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att medlemsavgifterna för 2021 ska 

vara oförändrade mot avgifterna för 2020 med tillägg att bemyndigande till 

styrelsen, att justera dessa m.a.o. beslut om höjning av distrikt och kongress, 
föreligger. 

  

§ 9 Övriga frågor 
 Med anledning av fråga från Kenneth J konstaterades att hyran är beslutad och 

finns i de ekonomiska principerna på hemsidan. 

 
Veronica Andersson har enligt nyckellistan fortfarande en nyckel till stugan. 

Inger kontaktar henne. 

  
Kommunen har inbjudit till möte 24 mars om en ny friluftsplan för kommunen. 

Inger går på mötet.  

 
§ 10 Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet den 26 februari efter 

årsmötet.  

 
§ 11 Vice ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Protokoll för den 12 februari 2020 
 

 

 
 

_______________________________ 

 ___________________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                               Vice ord. för., Marianne Söderberg 

 

 
 

______________________________ 

Justeras, Cathrine Wenngren 


