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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 23 februari 2021 
    

Närvarande (online möte) 
Inger Blomqvist  Bo Zetterström  
Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson  
Jill Nilsson   Cathrine Wenngren 
Marie Möller   Wendy Mörk 
Pernilla Sande  

 
 Mötet började med en presentationsrunda med anledning av att Pernilla Sande 

besökte mötet. Avsikten är att Pernilla ska ersätta Kenneth Johansson 
(suppleant) som lämnad styrelsen under 2020. 

 
 
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Ekonomi 

Bokslutet är klart. Wendy gick igenom och har skickat budgetförslag för 
2021/2022 till styrelsen. Styrelsen läser igenom och budgetförslaget tas upp på 
nästa styrelsemöte. 

Inger har undersökt möjligheter att få COVID-stöd till klubben. Lunds kommun 
har under 2020 bara gett bidrag till barn och ungdomsverksamhet. Blir ev. nya 
riktlinjer för 2021. Inger håller koll på kommande information från kommunen. 

Förra mötet diskuterades ett förslag från Kristina Torstensson att köpa in 
träningsmaterial som alla medlemmar kan låna. Styrelsen beslöt att Wendy 
och Kristina inventerar vad som finns och inhandlar t ex apporter, koner och 
band för max ett par tusen kronor.  

Vid inköp av utrustning kan vårt bidrag på 15000 kr från Studiefrämjandet 
användas. För bidraget krävs kvitto på utbildning, utrustning etc. (Bidraget från 
Studiefrämjanet ersätter det tidigare statliga aktiveringsbidraget. Bidraget fås för 
aktiviteter i form av träningsgrupper, utbildning av instruktörer/funktionärer 
utrusning etc.) 

Marie efterfrågade hundleksaker till barn och ungdomsträning. Styrelsens 
förslag är att detta löses med donationer av gamla (hela o rena) leksaker från 
våra medlemmar. Förfrågan skickas ut till träningsgrupperna. Elisabeth fixar 
leksakstunna. 
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§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Vi har sök- och agility-tävlingar planerade i april (25 respektive 24-25). De 
kommer troligtvis inte att kunna genomföras med anledning av COVID. 
Enligt SBK Skåne är alla tävlingar inställda och inga lättnader att vänta. 
Läs mer på SBK: 
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ 

 

B. Utbildningskommitté 

Kurserna är i full gång, uppdaterad kurslista finns på hemsidan: 
http://test.vbkhund.se/ga-kurs-2/kursstarter/ 

Många står i kö till Allmänlydnad 1. Marianne undersöker om vi kan starta 
en kurs till i mars/april. 

C. Underhållskommitté 

Kommittén fortsätter att titta på tak över terrassen. Olika lösningar 
diskuterades. Jill återkommer nästa möte. 

Frågan är också om vi kan hantera detta med frivilliga från klubben. 
Sannolikt måste vi ta hjälp av ett företag.  

Agilityboden behöver renoveras och vi kommer eventuellt att behöva köpa 
ny gräsklippare.  

Frågorna tas upp igen nästa möte. 

Cathrine ser till att nya postlådan sätts upp. 

D. Avel och hälsa 

MH gruppen, inget nytt, fortfarande på planeringsstadiet, Wendy driver. 

Vi planerar för en utställning i slutet av september, Elisabeth och Anita 
driver. Förutsättning är dock att COVID restriktionerna lättnar till 
sommaren. 

E. Framtida kommitté 

Köp- och sälj-sida på hemsidan för klubbens medlemmar på gång. Elisabeth 
har lagt till en Cookie disclaimer som krävs för att informera besökare att 
cookies används på siten. 
Styrelsen beslöt att alla kurser ska läggas in i kalendern på hemsidan. 
Elisabeth lägger in kurserna.  

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
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Pärmar för tävling och utställning ska finnas på kansliet. Pärmarna ska innehålla 
den information som finns och behövs för att arrangera ut tävling och 
utställning. 

 
§ 7 Inkommen post 

Bekräftelse på adressändring har kommit, adressändringen är nu registrerad 
hos Skatteverket (för postbox som är uppsagd). 

§ 8 Föregående mötesprotokoll godkändes 

§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 29 mars kl. 18.30, online inbjudan skickas ut av 

Elisabeth. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Protokoll för den 23 februari 2021 
 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


