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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 16 mars 2020 
    

Närvarande:   

Inger Blomqvist  Elisabeth Christensson  
Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 

Bo Zetterström  Kenneth Johansson 
Jill Nilsson   Marie Möller   

 
Ej närvarande: Wendy Mörk 

    

 

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

§ 2  Marie Möller valdes till att justera protokollet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes. 

 
§ 4 Inget att rapportera vad gäller ekonomin 

 

§ 5 Rapporter. 

a. Tävlingskommittén 
Marianne rapporterade om lydnadstävlingen den 4 april alla klasser. 32 
anmälda, lite mindre än vanligt. När våra TL hade möte förra helgen 
diskuterades det om att ställa in våra två tävlingar till hösten pga för få 
funktionärer och TL, framförallt till söktävlingen. Saknar vi TL måste vi hyra 
in och det blir en extra kostnad för klubben. Ett alternativ till söktävling kan 
vara att arrangera en spårtävling men det kräver mer mark. 

Den tävlingsaspirant som ska vara med på tävlingen den 4 april vill gärna 
sova över i klubbstugan. Räddningstjänsten måste informeras om detta 
(Inger eller Marianne?). 

Marianne har varit på tävlingssekreterarutbildning. Inbetalningsrutinerna 
för prov och tävling håller på att omarbetas men Detta är inte löst än så alla 
betalningar  måste göras via giro. 

Officiell agilitytävling 2-3 maj – vet ej om vi kommer att genomför tävlingen 
pga antal anmälningar (Coronavirus problematik). 

b. Utbildningskommitté 
Marianne informerade om vårens kurser. Kurserna startar nu i mars, 
valpkurserna först ut. 
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Diskuterades om vi kan få till en projektorduk till klubbstugan. Bosse har ev 
en projektorduk vi kan använda. Om en ny ska införskaffas kostar den ca 
900 kr (netonnet). 
 

c. Underhållskommitté 
Lars, Anita Anderssons man, har erbjudit sig att hjälpa till med lite underhåll 
och att laga om något går sönder. 
Anita har en elektriker vi kan använda för installation på klubben. Vi 
behöver troligen renovera eller byta elskåpet. Elskåpet ska vara låst och 
knappar ska sättas på utsidan. Ungefärlig kostnad för 5 arbetstimmar. Vi 
behöver komplettera med eluttag för att kunna dra förlängning för 
utomhusel. Från skåpet ligger även skarvdon under agilityboden. Bra att 
detta också ses över så vi får en säker lösning. Marianne pratar med Anita 
och Lars om detta. 

En dörr behövs till klubbstugan. Cathrine har eventuell en dörr vi kan få till 
stugan. 
Klubbenen behöver en underhållskommitté/en plan för underhåll för 
stugan. Inger bokar ett möte med Göran för input och tips om vad som 
behöver göras på regelbunden basis resp. vad som behöver göras på 
fixardagar. 
 

d. Avel och hälsa 
Utställning den 27 september 
Bokade domare: Nina Jonzon, Sofie Lundqvist, Bengt-Åke Bogren 

 
e. Framtida Kommitté 

Hemsidan behöver uppgraderas. Inger frågar Fredrik om han vill fortsätta 
var ansvarig för hemsidan. Och om så måste den uppgraderas. 

Vi lägger en uppdatering på hemsidan om Corona virus med hänvisning till 

information på SKKs hemsida. Elisabeth uppdaterar detta samt lägger ut 
information om utställning den 27:e september. 

 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
 Inget att rapportera. 

  

§ 7 Inkommen post 
 Ingen fysisk post men en förfrågan om att hyra planen och klubbstugan 7 juni. 

Marianne har svarat och är inlagt i kalendern. 

 Förfrågan om att hyra planen för Skottedag i juni. Samarbete med VBK, att visa 
upp prova på aktiviteter (agility och rallylydnad) och ha Skottedag. Skulle vara 

samarbete VBK och Skotteklubben. Marianne ringer och undersöker vidare. 
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§ 8 Genomgång av föregående styrelseprotokoll 

 Inga kommentarer vad gäller föregående mötesprotokoll 
 

§ 9 Övriga frågor 

 Inger undersöker om vi ska säga upp postboxen. 
 Förslag med c/o adress till Wendy eftersom merparten av posten är räkningar. 

Inger pratar med Wendy. 

 
§ 10 Nästa styrelsemöte är den 21 april 18.30 

 Förslag medlemsmöte i början av juni alternativt september 

 Förslag fixardag den16 maj, fm. 
 Marie fixar mullvadshögarna inför tävlingen den 4 april. 

  

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

 

Protokoll för den 16 mars 2020 
 

 

 
 

____________________________  ___________________________ 

Sekreterare, Elisabeth Christensson  Ordförande,  Inger Blomqvist 
 

 

 
______________________________ 

Justeras, Marie Möller 


