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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 6 oktober 2020 
    

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

 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Ekonomi 

Klubbens ekonomi ser bra ut, 347 registrerade medlemmar i september. 

Inger och Cathrine arbetar vidare på kostnadsförslaget för uthyrning av stuga 
och appellplan. Frågan tas upp igen nästa möte.  

Inköp: Marianne köper in toner till skrivare och lämnar tennfat (vandringspris) 
på gravyr. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
• Söktävlingen i oktober, 5 anmälda 
• Lydnadstävling i november, anmälningar har börjat droppa in 

 
Har varit lite problem med den digitala anmälningsfunktionen. Information sätts 
upp på anslagstavlan och läggs ut på hemsidan. 

Gensvaret på Facebook angående om intresse finns för träningstävlingar har 
varit stort, 61 svar. Förslag på träningstävlingen enligt pollen: Rallylydnad (6*), 
Lydnadslydnad (5), Specialsök (1) och blåbärsagility (5). *inlägg + likes. 
Styrelsens förslag är att börja med startklass lydnad och agility. På mötet 
diskuterades vem som eventuell skulle kunna användas som domare (Angelika 
eller Lena Werner?). Vidare diskuterads även om att eventuellt samarbeta med 
andra klubbar. Inger undersöker och återkommer. 
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B. Utbildningskommitté 

• Kurserna på klubben är i full gång. Sista valpkursen startar denna 
veckan (lördag 9 okt.). 

• På höstlovet kommer vi att erbjuda Barn med hund, förmiddags- 
eller eftermiddags-träning (26 oktober). Kostnad 50 kr för medlem, 
100 kr för icke medlem. 

• Avtal med ny instruktör, Jessika Olofsson ska skrivas enligt 
SBK’s rekommendation. 

• Förslag har kommit från Lena Werner att arrangera 
inspirationsföreläsningar/aktiviteter. Styrelsen var enig att detta är 
ett bra förslag. Marianne återkopplar till Lena för mer information. 

• Det har kommit information från SBK om utbildning för 
instruktörer steg 2. Just nu inget som är aktuellt för VBK. 

• Följande punkter kvarstår från förra protokollet: 
1. Fråga om kostnad för kurs med avtalsinstruktörer: ska dessa kurser ha 
samma avgift som kurser med våra egna instruktörer. Marianne 
undersöker hur andra klubbar gör och återkommer. 

2. 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. 

• MH prov. Inger har diskuterat med Patrik som tidigare varit 
provledare. Patrik har inte möjlighet att driva MH prov just nu. 
Frågan är om det finns någon annan i klubben som kan/har möjlighet. 
För att arrangera MH krävs testledare, bedömare (extern), 
sekreterare samt funktionärer. Frågan läggs på Facebook om det 
finns andra personer i klubben som kan hjälpa till att arrangera ett 
MH. Vi har all utrusning utom ett skrammel vilket skulle kunna 
köpas in. MH prov är eftersökta och skulle ge bra intäkter för 
klubben.  

• Kursplaner. Kursplaner för klubben ska finnas tillgängliga för att 
redovisa vilka moment som ingår i respektive kurs. Följande 
information finns på SBK 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/hundagarutb/arrangor-
for-kurs/ 
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Frågan är om vi tycker detta är tillräckligt eller om vi ska 
komplettera med information på hemsidan diskuteras på kommande 
instruktörsmöte. 

C. Underhållskommitté 

• Agilityboden behöver nytt tak. Bosse och Fredrik Nilsson (rättelse: 
inte Mörk som skrivits i tidigare protokoll) tar hand om takarbetet. 
Kvarstår även en del vad gäller elinstallationerna i boden. Lars 
Andersson tar hand om det. 

• Utkastaren kommer inte att bytas till ”tryckknappskran” eftersom 
den då inte går att använda till högtryckstvättar. Istället köps nya 
nycklar in till kranen. 

• Kodlås på plats på grinden och det verkar fungera bra för alla 
medlemmar. 

• Reparation av trasiga strålkastaren är på gång. Elektriker från 
kommunen har varit och tittat och beställt lampa för byte. 

• Bajstunnan utanför planen kommer att ersättas med större tunna. 
Nuvarande tunna är för liten, ofta full. Det kom upp en fråga på 
medlemsmötet om det gick att få en tunna till inne på planen. Detta 
går inte att lösa eftersom vi nu har lås på grinden. Styrelsen har 
däremot ställt frågan till kommunen inte bara vad gäller större tunna 
utan även ytterligare en tunna vid grönområdet utanför planen. 

• Extra dörr i klubbstugan. Det har tidigare diskuterats att sätt en 
extra dörr för att möjliggöra att ha öppet ytterdörren och tillgång 
till toaletterna men inte resten av lokalen. Bosse och fixargruppen 
tar om detta och undersöker även brandskyddsbestämmelser. 

D. Avel och hälsa 

• Avelskonferens. SBK bjuder in till online avelskonferens, öppen för 
alla medlemmar. Läs mer och anmälan: 
www.brukshundklubben.se/Avelskonferens_2020 

E. Framtida kommitté 

• Elisabeth skickar länken till styrelsen för input. Förslag som kom 
fram redan under mötet vara att ”Bli medlem” ska finnas med på 
första sidan samt att kalenderfunktionen ska vara tillgänglig för alla i 
styrelsen att uppdater. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

• Projektorduk är inköpt och levererad. Bosse ser till så att duken 
sätts upp. 
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• Husdjurslördag på Granngården i Dalby lördagen den 10:e okt. VBK 
kommer att ha förare och hundar på plats och informera om 
verksamheten. 

§ 7 Inkommen post 
• Kallelse till distriktsmöte 4 nov. Inger deltar från VBK. 

• Lunds kommun har skickat information om att nominera aktiva 
ledare. Inget som är aktuellt för VBK. 

§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 

§ 9 Övriga frågor 
• Marie lyfte fråga om VBK kan tänka sig fortsätta hyra ut klubbstugan 

till skolan. Styrelsen var eniga att det har fungerat bra och att vi 
gärna fortsätter samarbetet med skolan. 

• HLR utbildning. Förslagsvis bokas en ny HLR utbildning till våren 
2021. Vi fick erbjudande av Per Jakobsson som höll förra 
utbildningen att boka en utbildning till vid senare tillfälle. 
(Utbildning på hjärtstartare ingick när vi fick den) 

• Kenneth Johansson, som har varit suppleant i styrelsen, har idag 
meddelat att han avgår med omedelbar verkan. 
Tack Kenneth för din medverkan i styrelsen! 

  
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 3 november kl. 18.30. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Protokoll för den 6 oktober 2020 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


