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Konstituerande mötesprotokoll onsdagen den 26 feb 2020 
    

Närvarande:   

Inger Blomqvist  Elisabeth Christensson  
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 

Wendy Mörk  Bo Zetterström 

Jill Nilsson   Marie Möller   

Kenneth Johansson 

 
 

§ 1 Ordförande Inger Blomqvist hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

öppnat. 
 

§ 2  Till sekreterare valdes Elisabeth Christensson 

 
§ 3 Tre (3) utses till firmatecknare var för sig: 

 Ordförande Inger Blomqvist 

 Kassör Wendy Mörk 
 Sekreterare Elisabeth Christensson 

    

§ 4 Beslöts att nedanstående ska representera VBK på distriktsnivå. 
 Inger Blomqvist, ordförande 

 Kerstin Ekholm, medlem 

Elisabeth Christensson, sekreterare 
  

§ 5 Övrigt 

Klubben har fått erbjudande från Studiefrämjandet att få en flagga med VBK 
logotype samt Studiefrämjandets logotype. Besked om vi vill ha en flagga önskas 

senast den 12 mars. Styrelsen beslutade att tacka ja till flagga i 

”hajfensmodell” storlek 2,2 m hög. Elisabeth skickar logotype till Sanna för 
tryck på flaggen. 

 

Cathrine tog upp fråga om att hyra in agilityinstruktör till träningsgrupperna. 
Kommer inte att vara någon agilitykurs under våren. Instruktören kostar 1100 

kr per ekipage, 6 kurstillfällen. Styrelsen tog beslut att hyra in instruktör till 

kostnad 1250 kr per ekipage för kursdeltagare, 1100 kr till instruktören 150 kr 
till klubben för nyttjande av planen och hinder. 

 

Det har kommit in information till styrelsen att det är risk att hundar fastnar 
med klorna i trappan upp till klubbstugan. Frågan flyttades till att informera i 

instruktörsgruppen; hur agera då hunden ska gå i trappan och om det är 

problem så kan dörren via terassen användas istället. 
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Styrelsen beslutade att första mötet med den nya styrelsen ska vara 

måndagen den 16 mars kl. 18.30 
 

§ 6 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 

 

 
 

Protokoll för den 26 feb 2020. 

 
 

 

 
 

_________________________  _________________________ 

Sekreterare, Elisabeth Christensson                          Ordförande, Inger Blomqvist
  


