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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK måndagen den 29 mars 2021 

    
Närvarande (online möte) 

Inger Blomqvist  Pernilla Sande  

Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson  
Jill Nilsson   Cathrine Wenngren 

Marie Möller   Wendy Mörk 

 Lars Andersson 
 

 Möten började med en presentation från Lars om skärmtaket till klubbhuset 

och Pernilla Sande som är ny ledmot i styrelsen presenterade sig. 
 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  
§ 2  Marianne valdes till att justera protokollet.  

 

§ 3 Dagordningen godkändes 
    

§ 4 Ekonomi 

Ekonomin ser bra ut trots COVID, inga intäkter från tävlingar men bra intäkter 

från våra kurser. 

Budgetförslaget för 2021-2022 diskuterades (utskickat separat från Wendy). 

Budget för 2021 är medvetet försiktig vad gäller intäkter med anledning av 
COVID. Om det blir färre kurser framäver finns det en risk att intäkterna går 

ned. Köket genererar för närvarande inte några intäkter eftersom man inte 

fikar på kurserna och vi inte har några tävlingar. 

Budget för 2022 är baserad på normalläge med full aktivitet. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Inget att rapportera. 

B. Utbildningskommitté 

En avslutad, 5 pågående samt nya kurser på gång, 13 kurser totalt under 

vårterminen. 
Vi har fått en förfrågan om en aktivitetskurs. Utbildningskommittén 

undersöker om det finns underlag fören kurs och även om Jessika Olofsson 

kan hålla kursen. 
 

C. Underhållskommitté 
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Lars höll en presentation innan mötet startade för eventuell byggnation av 

ett skärmtak över terassen. Lars har även skickat underlag med olika förslag 

och kostnader för det olika förslagen. De olika förslagen diskuterades och 
styrelsen beslutade att vi bygger ett skärmtak utan väggar. 

(bilaga: Förslag från Underhållsavdelningen, godkänt förslag flik Uteplats 

alternativ E ). 

Bygglov finns för ett större tak över terassen men eftersom detta blir ett 

mindre tak måste vi skicka in nya ritningar och ansöka om nytt bygglov. 
Tiden för att få ett bygglov just nu är ca 20 veckor vilket innebär att arbetet 

troligtvis inte kommer igång förrän till hösten. 

Vi har tidigare ansökt och beviljats sponsring från Sparbanken Skåne till 
taket på 25 000 kr. Elisabeth skickar underlaget från banken till styrelsen. 

 

Gräsklippning och gräsklippare 
Lars undersöker om ska gräsklipparen ska servas inför 

vår/sommarsäsongen.  

Pernilla blir kontakt för gräsklippning. Marianne gör ett utskick med frågor 
om hjälp både med att räfsa ut mullvadshögar och gräsklippning.  

 

Jill har kollat priser på dörrar. Vi behöver en dörr som avskiljare mellan 
toaletterna och övriga lokaler i klubbhuset. Kostnad för en massiv dörr ca 

2000 kr. 
 

Behov av en fixardag diskuterades. Det behöver städas och sorteras i 

boden. Marianne koordinerar med Jill och Anita för att se över vad som 

finns och ev rensa ut. Vi avvaktar med fixardag tillsvidare. 

D. Avel och hälsa 

Inget nytt att rapportera 

E. Framtida kommitté 

Köp- och sälj-sida på hemsidan för klubbens medlemmar på gång, inte klart 

än. 

 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 
Inger har börjat förbereda materialet för årsmötet. 

Mål 2021: Lydnadstävling planeras i november, söktävling april (inställd), 

tillbyggnad terassen, utbildning av en rallylydnadsinstruktör samt eventuellt 
tema föreläsningar (Elisabeth kollar vad Lunds brukshundsklubb haft för 

föreläsningar) 

Vi saknar instruktörer för spårkurs. Det vi eventuellt skulle kunna anordna är 
en träningshelg nybörjare spår. Problemet då är dock att det inte finns någon 

vidareutbildning efter detta. 
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Styrelsen diskuterade om det kanske kan vara en bra idé att ha aktivitets-

grupper för olika grenar för att driva förslag och initiativ av den här typen. 

Det finns en agility kommittén som driver all frågor kring agility vilket fungerar 
på ett bra sätt. 

Inger visade översiktsplanen för Veberöd. 

Protokoll från Verkställande utskottet den 5 mars angående Bo Zetterströms 
avgång från styrelsen godkändes. 

 

§ 7 Inkommen post 
Arrendefakturorna är betalda 

§ 8 Ett par justeringar ska göras på föregående protokoll innan godkännande. 

§ 9 Övriga frågor 
Köket. Det finns en hel del mat i frysen – bra om det kan användas snarast 

möjligt eftersom det annars måste kastas. 

 Vi har tidigare frågat medlemmarna om intresse fanns för träningstävlingar. 
Intresset var väldigt positivt. Förhoppningsvis kan vi arrangera träningstävlingar 

till hösten (inte möjligt just nu med anledning av COVID) 

 From nu går det att söka friskvårdsbidgrag för hundträning och tävlingsavgifter. 
Elisabeth lägger information på Facebook och hemsidan om detta. 

 

§ 10 Nästa möte är tisdagen den 27 april kl. 18.30, online inbjudan skickas ut av 
Elisabeth. 

  

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

 

Protokoll för den 29 mars 2021 
 

 

 
___________________________  _____________________________ 

Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 

 
 

 

______________________________ 
Justeras, Marianne Söderberg 


