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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 2 september 2020 
    

Närvarande:   
Inger Blomqvist  Bo Zetterström  
Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson  
Wendy Mörk  Jill Nilsson 
   
Ej närvarande: Kenneth Johansson, Cathrine Wenngren, Marie Möller 

 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Marianne valdes till att justera protokollet.  
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut, kursintäkterna ligger rejält över budget. 

Postboxen till klubben ska sägas upp för att bli av med denna kostnad. 
Inkommande fakturor skickas via e-mail istället. Dock behövs en adress för 
skatteverket. 

Beslut: Adressen till klubben registreras hos skatteverket. 
För hantering av post från skatteverket och eventuell övrig icke digital post 
sätts låsbar brevlåda upp bakom agilityboden (utanför staketet), se § 5 C. 
Klubbens kassör kollar brevlådan regelbundet. 

Kostnad för uthyrning av stuga och appellplan diskuterades. Styrelsen arbetar 
vidare på det förslag som tagits fram, frågan tas upp igen nästa möte. När vi har 
ett godkänt förslag läggs informationen ut på hemsidan.  
 

§ 5 Rapporter från utskotten 
 

A. Tävlingskommitté 
• Inga anmälningar till söktävlingen i oktober (11/10) 
• Lydnadstävling planerad för 21 november 
• Agilitytävling ombokad till 24-25 april 2021 

 
Frågan om träningstävling diskuterades. Vi hade träningstävlingar tidigare men 
det är ett tag sedan. För att undersöka om intresse finns hos medlemmarna 
lägger Elisabeth ut frågan på Facebook (en poll). 
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B. Utbildningskommitté 

• Allmänlydnadskurserna och ungdomskursen är på gång. Vi har 15 
valpar i kö för valpkurs. Marianne undersöker om vi kan få tag på en 
avtalsinstruktör så vi kan starta ytterligare en valpkurs. 

• Fråga om kostnad för kurs med avtalsinstruktörer lyftes: 
ska dessa kurser ha samma avgift som kurser med våra egna 
instruktörer. Marianne undersöker hur andra klubbar gör och 
återkommer. 
Klubbens nuvarande prissättning generellt för olika kurser 
diskuterades också. Vi har inte någon fast modell men nuvarande 
prissättning bedömdes fungera bra och vid behov tas specifika 
ärende upp i styrelsen. 

• SBK meddelade på distriktsmötet i våras att de skulle stötta 
lokalklubbarna pengar till olika typer av funktionärs och 
instruktörsutbildningar. Mer information skulle skickas till klubbarna. 
Vi har dock inte fått någon information. Ordförande kontaktar 
distriktet. 

• Styrelsen önskar att man framförallt på valp- och 
allmänlydnadskurserna informerar om ”Hunden och lagen”. (Detta 
diskuterades även på förra mötet.) Marianne tar upp på kommande. 
Instruktörsmöte. 

• Frågan om MH prov diskuterades. Inger kontaktar Patrik (som 
tidigare varit provledare) och undersöker möjligheterna för att 
arrangera MH igen. 

 
C. Underhållskommitté 

• Agilityboden behöver nytt tak. Det återstår också lite också mindre 
målningsarbeten, el installationer samt uppsättning av ny postlåda. 
Utkastaren utanför ytterdörren till klubbstugan behöv fixas, förslag 
är att byta till ”tryckknappskran”. 
Bosse tar koordineringsansvar för allt som behöver göras vad gäller 
underhåll och reparation och driver detta med hjälp från Lars 
Andersson och Jill (huvudansvar vad gäller agilityplan och bod). 

• Nytt kodlås till grinden till planen. Jill presenterade ett par olika 
alternativ. 
Beslut: Kodlås med vajer (typ cykellås) ska köpas in. Låset ska vara 
på plats från 1 oktober. 
Information till alla medlemmar görs via direkt mail och information på 
medlemsmötet den 13 september. 
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• En av strålkastarna på appellplanen är fortfarande trasig. Felanmält 
hos kommunen i våras. Elisabet kontaktar kommunen för 
information vad som händer (ärendet är registrerat) 

• Står lite gamla trädgårdsmöbler bakom containern. Sven kolla vad 
som är att behålla och kör resten till soptippen. 

• Trädgårdsmöblerna på terrassen ska samlas ihop och sättas under 
presenning inför vintern för att skyddas och hålla längre. 

 
D. Avel och hälsa 

• Ingen utställning 2020. 
 
E. Framtida kommitté 

• Nya hemsidan diskuterades. Elisabeth skickar länken till styrelsen för 
input. Förslag som kom fram redan under mötet vara att ”Bli 
medlem” ska finnas med på första sidan. 

  
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

• Bosse lyfte förslag om att införskaffa ett stor tält som kan stå 
permanent på planen för ”inomhusträning” vintertid. Lunds 
Brukshundsklubb har skaffat ett tält, vi undersöker om detta 
fungerar bra, kostnad etc. och lyfter frågan igen. 

• En projektorduk behöver införskaffas till utbildningslokalen i 
klubbstugan. En duk som passar kan köpas för ca 1000 kr. 
Beslut: En projektorduk ska köpas in och monteras ovanför white 
board tavlan i utbildningslokalen (i taket). Elisabeth beställer duk. 

    
§ 7 Inkommen post 

• Lunds kommun har bjudit in till möte om friluftsliv den 9 september. 
VBK skickar ingen representant med anledning av inriktning 
friluftsliv. 

• Beslut om tilldelat organisationsnummer från Skatteverket. 
  
§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 
  
§ 9 Övriga frågor 

• Styrelsen diskuterade att aktivera ett AU (Arbets Utskott) för 
snabbare hantering vad gäller enklare beslut. Detta framförallt för 
frågor som kommer in via email angående tex uthyrning av 
klubbstuga och liknande. 
Beslut: AU aktiveras, ingående styrelsemedlemmar: ordförande, 
kassor och sekreterare. 
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• Marianne har varit på Veberöds byalags möte om 
bidragsansökningar (26/8). Den aktivitet vi eventuellt kan söka 
bidrag för är aktiviteter på lov för ungdomar. Marianne undersöker 
vilka möjligheter som finns. 

 
Medlemsmöte den 13/9 kl 14.00 med efterföljande aktiviteter och grillning. 
Marianne kontaktar Anette för beställning av förtäring. 

  
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 6 oktober kl 18.30. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 2 september 2020 
 
 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Marianne Söderberg 


