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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 4 augusti 2020 
    

Närvarande:   

Inger Blomqvist  Cathrine Wenngren (del av mötet) 
Marianne Söderberg  Marie Möller 

Wendy Mörk  Jill Nilsson 

   
Ej närvarande: Elisabeth Christensson, Kenneth Johansson, Bo Zetterström 

 

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

§ 2  Cathrine valdes till att justera protokollet. Marie valdes till sekreterare för 
mötet. 

 

§ 3 Dagordningen godkändes 
    

§ 4 Ekonomi 

 

• Wendy gick igenom halvårsresultatet av klubben ekonomi – se bilagor 

• Diskussion an uthyrning av plan och stuga, samt rallylydnadsskyltar och 

agilityhinder:  

 
Priset för att hyra rallyskyltar eller agilityhinder i samband med planhyra 

är för närvarande 500kr/dag. Detta anser sittande styrelse är för dyrt. 

Styrelsen är överens om att den del av de ekonomiska riktlinjerna som 
rör uthyrning i dokumentet Ekonomiska riktlinjer bör ses över. Marie tar 

fram ett förslag som tas upp vid nästa styrelsemöte. Marianne 

undersöker vad andra klubbar tar i hyra.  
 

Plan och stuga är sedan tidigare uthyrd 15-16/8. Styrelsen beslutade att 

ia avvaktan på det nya förslaget till ekonomiska riktlinjer, denna gången 
endast ta 200kr/dag i hyra för rallylydnadsskyltarna.  

 
 

 

§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 

• Nytt betalsystem på SBK-tävling dock fungerar det med 

girobetalning under en övergångsperiod 

• 11/10 arrangerar VBK söktävling, allt klart  
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• 21/11 arrangerar VBK lydnadstävling 

• Agilitytävling inbokad 8-9/5 2021 

 

B. Utbildningskommitté 

• Klubben har köpt in foldrar ”Första Hjälpen Hund” som kommer att 

delas ut till alla aktiva instruktörer samt finns till försäljning på 

klubben för 65kr 

• Annie och Bosse är anmälda till instruktörsutbildning – ev finns det 

pengar från SBK att söka till detta. Inger tar reda på detta via 
Elisabeth.  

• Totalt antal kurser sommar/ höst 2020 är fn 9 st. det kan tillkomma 

någon under hösten/vintern.  

• Höstens aktiviteter är ganska jämnt fördelade på de olika 

veckodagarna 

• Styrelsen önskar att man framförallt på valp- och 

allmänlydnadskurserna informerar om ”Hunden och lagen”. Info 

finns SBK. Info om detta kommer att skickas ut till berörda ledare 

via mail.  
 

C. Underhållskommitté 

• Ny dag för fixardag diskuteras. Det finns en del kvar att fixa. Inger 

kollar med Bosse 

• Trappgallret har tidigare tagits upp i styrelsen, hundar har fastnat 

med klorna i detta. Lars har lovat att fästa en balkongmatta på denna 

så att problemet avhjälps 

• Brandvarnare av olika slag har diskuterats vid tidigare möte och nu 

beslutas att de vanliga brandvarnare som finns monterade sitter kvar 

• Taket på agilityboden läcker och måste åtgärdas innan vintern. 

Marianne tar på sig att kontakta Göran, som lagat taket tidigare för 
att få info om vad som gjorts tidigare.  

• Jord har levererats för att fylla ut hålor på agilityplanen 

• Frågan om att sätta ett kodlås på grinden in till planen har tidigare 

gått ut till instruktörer och flertalet svarade ja på frågan. Jill tar på sig 
att kolla upp bra lås samt priser till nästa möte.  

• Ansvariga för underhållskommittén har saknats. Jill tar på sig att vara 

kontaktperson och Lars, Bosse mfl tillfrågas om de kan tänka sig att 

sitta med.  

 

D. Avel och hälsa 

• Utställning inställd pga Covid19 

 
E. Framtida kommitté 

• Hemsidan – Elisabeth har gjort ett förslag 
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§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

• Framtiden – Inger och Marianne har i sommar träffat en planarkitekt 

från Lunds kommun på klubben. Syftet var att informera om en 

brukshundsklubbs verksamhet och behov. Möjlig framtida  placering 
av vr anläggning på Hasslemöllas mark diskuterades. Mötet var bra 

och planarkitekten var mycket intresserad.  

  
§ 7 Inkommen post 

• Veberöds byalag bjuder in till ett möte om bidragsansökningar den 

26/8. Marianne representerar VBK 

  

§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  

§ 9 Övriga frågor 

• Medlemsmöte diskuteras och beslutas till den 13/9 kl 14.00 

  

§ 10 Nästa möte är onsdagen den 2 september kl 18.30. 
  

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

 
 

 

 
Protokoll för den 4 augusti 2020 

 

 
 

 

 
___________________________  _____________________________ 

Sekreterare, Marie Möller  Ordförande, Inger Blomqvist 

 
 

 

 
 

______________________________ 

Justeras, Cathrine Wenngren 


