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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 26 januari 2021 

    
Närvarande (online möte) 

Inger Blomqvist  Bo Zetterström  

Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson  
Jill Nilsson   Cathrine Wenngren 

   

Ej närvarande: Marie Möller, Wendy Mörk 
 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Jill valdes till att justera protokollet.  

 

§ 3 Dagordningen godkändes 
    

§ 4 Ekonomi 

Wendy träffar revisorerna 27 januari för genomgång av ekonomi inför bokslut 

2020. 

Inköp: har kommit in förslag från medlem angående inköp av träningsmaterial 

till klubben som medlemmarna kan låna. Innan inköp kommer vi att göra en 
inventering för att se över vad som finns. Vi behöver eventuellt också köpa in 

nya agilityhinder. Jill och Cathrine undersöker behov av hinder. Frågan lyfts igen 

nästa möte när kassören är på plats. 

Frågan om det finns möjlighet att få COVID-stöd till klubben för förlorade 

intäkter togs upp. Inger undersöker och återkommer nästa styrelsemöte. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Planerade tävlingar: söktävling 21-04-25 och Lydnadstävling 21-11-20. Är också 

planerat agility och rallylydnads tävlingar. Agilitytävling planerad 24-25 april dvs 

samma datum som söktävlingen. Tävlingskommittén undersöker möjligheter för 
bästa lösning, frågan tas upp igen nästa möte. 

 

B. Utbildningskommitté 

• Kurslistan är uppdaterad med flera nya kurser: 

http://test.vbkhund.se/ga-kurs-2/kursstarter/ 

• Information har skickats ut om att dela upp kursgrupper och 

instruktörer enligt rådande COVID rekommendationer. 

  

http://test.vbkhund.se/ga-kurs-2/kursstarter/
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• Det har även informerats om att på kurserna ta upp Lagar och 

förordningar läs mer på SBK: 

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/ 

• Våra två instruktörer under utbildning (Bo Zetterström och Annie 

Gottfridsson) examineras denna vecka (vecka 4). 

C. Underhållskommitté 

• Vi behöver troligen köpa in träningsutrusning (se ekonomi), ny 

gräsklippare och renovera agilityboden. Inköpsfrågan tas upp igen 

nästa möte då kassören är med. 

• Ska skärmtak byggas över terrassen behövs ritningar, byggarbetet 

planeras för våren 2021. 

Vi behöver även skicka in bygglov för klubbstugan då det bygglov vi 
har inkluderar en annan typ av tak. Eftersom taket inte ska byggas 

om behöver vi lämna in bygglovhandlingar för nuvarande 

konstruktion med platt tak. 

Bosse och Jill tittar vidare på lösningen med skärmtak.  

D. Avel och hälsa 

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

• Elisabeth kollar med Anita om att eventuellt arrangera en utställning 

i höst (September). 

E. Framtida kommitté 

Förslag att lägga upp en Köp och sälj sida på hemsidan för klubbens 

medlemmar. Elisabeth har kollat med ett par medlemmar och fått 
positiv feedback. Elisabeth lägger till sida för Köp och sälj så testar vi 

konceptet.  

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

• Årsmöteshandlingar är signerade av Let. Behöver ytterligare ett par 

underskrifter innan handlingarna kan skickas in till banken. Inger 

ordnar resterande signaturer. 

• Marianne har skickat in redovisning om VBK’s verksamhet till  

Svenska brukshundklubben, SBK’s kansli och Förbundsstyrelsen. 

• Inger har pratat med Anita (valberedningen) om att byta roller för 

styrelsemedlemmar. Om inga nya styrelsemedlemmar ska väljas in 

kan detta göras på ett konstituerande möte. 
Ska ny styrelsemedlem väljas in används valberedningen för 

ajournering. Förslag på ny styrelsemedlem från valberedningen är 

Pernilla Sande. 

  

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/
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§ 7 Inkommen post 

• Kopia på polisanmälan om kapad mailadress 

(styrelseordförandes mailadress, ingen skada skedd då den kapade 

mail adressen upptäcktes ganska omgående) 

§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 

§ 9 Övriga frågor 

• Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, besöker klubben i 

april istället för tidigare som tidigare meddelat januari. 

• Inger har kontaktat byarådet och presenterat klubben. 

• Det felaktiga datum om klubbens arrendeavtal som publicerats på 

Lunds kommuns website är justerat. 

• Rapportgruppen på Malmö Brukshundsklubb har kontaktat oss med 

frågan om de får låna träningsplanen lördagar (eftermiddag) när de 

tränar i närheten. De kollar om planen är ledig vid varje tillfälle. 

Styrelsen ställer sig positiv till frågan. 

 

§ 10 Nästa möte är tisdagen den 23 februari kl. 18.30, online inbjudan skickas ut av 

Elisabeth. 
  

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

 
 

 

 
Protokoll för den 26 januari 2021 

 

 
 

___________________________  _____________________________ 

Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 

 

 
 

______________________________ 

Justeras, Jill Nilsson 


