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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 8 december 2020 

    
Närvarande (online möte) 

Inger Blomqvist  Bo Zetterström  

Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson  
Wendy Mörk  Jill Nilsson 

Cathrine Wenngren 

   
Ej närvarande: Marie Möller 

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

§ 2  Cathrine valdes till att justera protokollet.  

 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    

§ 4 Ekonomi 
Ekonomin i klubben är god. Vi har fått inbetalningar från Studiefrämjandet och 

skickat fakturor för ytterligare kurser. Nytt elavtal har tecknats för 3 år, rörligt 

avtal. Markavgifterna är betalda och tävlingsavgifter för inställd tävling 
återbetalda. 

Bidrag till klubben: Vi har fått ett bidrag från distriktet, stöd för utbildning av 

funktionärer och även sökt och beviljats ett bidrag får Sparbankens Stiftelse för 
byggnation av skärmtak till terrassen framför klubbhuset. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Planerade tävlingar: söktävling 21-04-25 och Lydnadstävling 21-11-20- och 
eventuellt agility och rallylydnad tävling. 

Med anledning av COVID-19 uppmanas medlemmarna att skicka in resultat 

digitalt till tävlingsbarometern. Information om detta kommer att publiceras på 
hemsidan och Facebook. 

B. Utbildningskommitté 

• Finns intresse för valpkurs, tas upp på nästkommande 

instruktörsmöte i januari 2021. 

• Anita Andersson och Therese Andersson har anmält intresse att 

hålla valpkurs till våren. 

Lena Werner har anmält intresse att hålla kurs i tävlingslydnad 

Startklass med start den 15 april. 
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• Vi har två instruktörer under utbildning (Bo Zetterström och Annie 

Gottfridsson). Utbildningen har dock stannat av med anledning av 

COVID-19. Inger lyfter frågan med utbildningsansvarig. Bra om 

kursen kan avslutas. 

• Anita Andersson har gått Studiefrämjandets kurs Ledarutveckling 1 ( 

digitalt). Ingen kostnad för klubben.Studiefrämjandet har erbjudit alla 
instruktörer en digital föreläsningsserie med Marie Brandel utan 

kostnad som tack för deras insatser. 

• Detta är ett erbjudande som gått ut till alla instruktörer. Fråga som 

kom upp i mötet var möjligt att erbjuda dessa till en bredare publik. 

Marianne undersöker och återkommer. 

• Julkort med presentkort har skickats ut till alla instruktörer som 

tack för deras insatser under året. 

C. Underhållskommitté 

• Presenning på taket på agilityboden på plats. Presenning har också 

lagts över terrassmöblerna för skydd under vintern. 

• Planeringsarbetet för att bygga skärmtak börjar med ritningar, 

byggarbetet planeras för våren 2021. 

• Nya bajstunnan inte levererad. Elisabeth kontaktar kommunen och 

undersöker vad som händer. 

• Vi kommer eventuellt att behöva köpa en ny gräsklippare 2021. 

D. Avel och hälsa 

• En ny MH grupp är på gång, Wendy driver detta, beräknad start 

januari 2021. Finns både kompetens och intresse i klubben och 
behovet av MH är stort. Att arrangera MH prov skulle också ge 

goda intäkter till klubben. 

E. Framtida kommitté 

• Feedback på nya hemsidan positiv. Innehållet har reviderats och 

uppdaterats och strukturen har förenklats. Marianne har lite 

ytterligare uppdatering som ska göras, Elisabeth uppdaterar. 
Elisabeth kollar även hur vi kan förbättra tabellerna när det gäller 

mobil vy. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

• Förra årets årsmöteshandlingar behöver skrivas på av Let, Inger åker 

hem till Let för påskrift. 
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• Årsmötet 2021 skjuts fram tillsvidare. Med anledning av COVID-19 

behöver föreningar inte hålla årsmöte 2021men vi hoppas på att 
kunna hålla mötet framåt våren då vi kan vara utomhus. 

 

• Nya stadgar. I de nya stadgar som trädde i kraft 1 juli 2020 ska 

valberedningsarbetet utföras på annorlunda sätt. För att klargöra vad 

detta innebär för vår valberedning bjuds de in till kommande 

styrelsemöte i januari. (Anita Andersson och Katarina Holst). 

• Vi har fått erbjudande från SBK att köpa in en Zoom licens för 

online möten. Styrelsen anser att detta är ett användbart verktyg för 

kommande möten. 

Beslut: Elisabeth beställer Zoom licens. 

§ 7 Inkommen post 

• Ingen inkommen post. 

§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 

§ 9 Övriga frågor 

• Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, kommer och hälsar 

på klubben den 18 januari. Inger ansvarar för planering och 

arrangemang. 

• Veberöds byaråd har lagt ut information om inköpet av Hasslemölla 

Gård (Lunds kommun). Deras plan är att ha insikt och följa upp hur 
gården och marken ska användas, något som också är av intresse för 

oss. Läs mer här: https://veberod.nu/byaradet/?p=304 

• Arrendeavtalet för klubben diskuterades med anledning av 

information på Lunds kommuns website: 

”Inom den sydvästra delen av planområdet (Idala) finns en 
brukshundsklubb med ett arrendeavtal som löper ut i december 2027. 

Målet är att verksamheten ska hitta en ny plats. Innan dess kan området 

inte bebyggas.” 
Läs full artikel: 

https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-gator/gator-och-

cykelvagar/aktuella-trafik---byggprojekt/bostadsomradet-idalafaltet-
veberod/ 

Inger undersöker och kontaktar kommunen för information. 

 

• Årets julfest är inställd med anledning av COVID-19 situationen. Vi 

lägger upp en julhälsning till alla medlemmar på hemsidan, Inger 

skickar text till Elisabeth. 

 

https://veberod.nu/byaradet/?p=304
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-gator/gator-och-cykelvagar/aktuella-trafik---byggprojekt/bostadsomradet-idalafaltet-veberod/
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-gator/gator-och-cykelvagar/aktuella-trafik---byggprojekt/bostadsomradet-idalafaltet-veberod/
https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/trafik-gator/gator-och-cykelvagar/aktuella-trafik---byggprojekt/bostadsomradet-idalafaltet-veberod/
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§ 10 Nästa möte är tisdagen den 26 januari kl. 18.30, online inbjudan skickas ut av 

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

 
 

Protokoll för den 8 december 2020 

 
 

 

___________________________  _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 

 

 
 

 

______________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


