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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 9 november 2020 

    
Närvarande (online möte) 

Inger Blomqvist  Bo Zetterström  

Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson  
Wendy Mörk  Jill Nilsson 

Marie Möller 

   
Ej närvarande: Cathrine Wenngren 

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

§ 2  Bosse valdes till att justera protokollet.  

 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    

§ 4 Ekonomi 
Pengar för vårens kurser har kommit in. 

Inställd lydnadstävling 21/11 ger återbetalningar av avgifter. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Lydnadstävling i november inställd. Nästa planerade tävling är i mars 2021. 

Alla höstens kurser är avslutade förutom valpkursen som pausats. Styrelsen 

diskuterade rekommendation till medlemmarna angående träningsgrupperna. 
Gällande rekommendationer från SBK: organiserad träning ställs in, icke 

organiserad verksamhet är ok. Styrelsen skickar ut ny information till 

medlemmarna när uppdatering kommer från SBK. 

B. Utbildningskommitté 

• Informationen om kurserna på hemsidan behöver uppdateras. 

Marianne kontroller och skickar över information till Elisabeth för 

uppdatering. 

• Priserna på kurserna behålls enligt nuvarande modell 

• Inga nya kurser planerade just nu med anledning av COVID-19. 

Jessika har meddelat hon ev. kan ta en kurs under vintern. 

• Annie Gottfridsson har meddelat att hon vill bli instruktör i Rally 

lydnad. Utbildning startar i januari 2021 
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• Lena Werner lyfte frågan om inspirationshelger på klubben på 

medlemsmötet. Styrelsen är positiv till detta och har återkopplat till 

Lena för att återkomma med förslag på tema. 

• Höstlovs aktiviteterna (barn 7-14) på klubben (arrangerade av 

Marie) gick väldigt bra. Marie funderar på ett liknande arrangemang 

för sportlovet vilket styrelsen tyckte var en mycket bra idé. 

C. Underhållskommitté 

• Priset för taket till agilityboden verkar bli lite väl högt. Bosse 

undersöker om vi kan göra enklare byggnation och på så vis hålla 

kostnaderna nere. För att lösa det akuta problemet med läckage 

läggs en presenning över taket. Jill och Bosse driver detta. 

• Trädgårdsmöblerna ska ställas undan inför vintern. Jill och Bosse 

ställer undan möblerna och lägger över presenning. 

• Den trasiga lampan på träningsplanen är bytt. Elisabeth skickar 

kontakt på kommunen till Bosse. Bosse kollar vilken typ av 

strålkastare det är så vi kan beställa hem extra lampor. Kommunen 

bytte lampa denna gången men meddelade att vi framöver får fixa 

detta själv. 

• Nya bajstunnan inte levererad (information från kommunen var 

dock att det skulle ta lite tid). 

• Nya låset på grinden fungerar bra. 

D. Avel och hälsa 

• Inget nytt 

E. Mentalitet 

• Styrelsen diskuterade möjligheten att arrangera MH prov, både 

öppet för alla men även för uppfödare att boka för sina valpköpare. 
Patrik som tidigare drivit detta har inte tid och möjlighet. Marianne 

och Wendy undersöker vidare. Den enda utrustningen som saknas 

är ett skrammel. 

F. Framtida kommitté 

• Nya hemsidan publicerad. Elisabeth uppdaterar innehållet med 

support från Marianne. DNS adressen ska också uppdateras så att vi 

istället för test.vbkhund.se har korrekt adress: vbkhund.se 
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§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

• Projektorduken som köpts in ska sättas upp. 

• HLR utbildningen pausad till våren med anledning av COVID-19 

§ 7 Inkommen post 

• Wendy har fått två mail; ett från SBK’s valberedning och ett från 

kultur- och fritidsförvaltningen. Mailet från kultur- och fritid handlar 

om en föreningsvecka i januari. Wendy skickar mailet vidare till 

styrelsen och Marie ska kollar upp vad det innebär.  

§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 

§ 9 Övriga frågor 

• Julfest 2020 ställs in med anledning av COVID-19 situationen, vi 

siktar istället in oss på en trevlig vårfest. Presentkort till 

instruktörerna som brukar delas ut på julfesten skickas istället ut 

tillsammans med ett julkort. 

• Bosse lyfte frågan om Första hjälpen utbildning för hund. Vi hade 

detta för inte så länge sedan med veterinär från Dalby veterinären. 

  

§ 10 Nästa möte är tisdagen den 8 december kl. 18.30, online inbjudan skickas ut av 
Wendy 

  

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

 

Protokoll för den 9 november 2020 
 

 

 
___________________________  _____________________________ 

Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 

 
 

 

 
______________________________ 

Justeras, Bo Zetterström 


