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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 27 april 2021 
    

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

  
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Ekonomi 

Wendy informerade om nya rutiner för ideella föreningar från banken. 
Vi ska utse företrädare med fullmakt att företräda föreningen gentemot 
Sparbanken Skåne AB (detta eftersom ideella föreningar inte kan ha 
firmatecknare). En fullmaktsblankett ska fyllas i med företrädare för klubben 
och sedan lämnas in till banken. 

Banken vill även ha namn och personnummer på alla i styrelsen samtliga 
årsmöteshandlingar för  2019 och 2020, konstituerande protokoll och stadgar. 

Företrädare för VBKs styrelse: 
- Ordförande: Inger Blomqvist 
- Kassör: Wendy Mörk 
- Sekreterare: Elisabeth Christensson 
 
Under punkten ekonomi diskuterades också att öppna ett fondkonto för att 
reservera pengar för den kommande flytten av klubben. 
Den sista amortering på lånet är gjord och därav finns det nu utrymmer för ett 
sparande på ett fondkonto. Cathrine ber banken om förslag på säkert sparande. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Tävlingsbarometern har uppdaterats av Johan. Cathrine kompletterar med 
information från Agility tävlingar. (Detta är resultat från tävlingar som 
gjordes i början av förra året innan allt ställdes in pga. COVID.) 
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Marianne köper in vandringspokaler och glas att dela till klassvinnare. 

B. Utbildningskommitté 
Aktivitetskursen med Jessika Olofsson startar i maj.  
Marie och Annie Gottfridsson har fått förfrågan om sommarlovsaktivitet via 
Facebook. Förslag är en 3 dagars aktivitet, förmiddag med fika för 
medlemmar. Kostnad 150 kr per ekipage. 

Ny e-tjänst hos studiefrämjandet 
Studiefrämjandet har en ny e-tjänst för anmälan av deltagande på kurser och 
träningsgrupper. Marianne har varit med på genomgång och alla 
instruktörer är informerade. 

Välkomstbrev till nya kursdeltagare 
Styrelsen diskuterade om det alltid ska skickas ett välkomstbrev i samband 
med kursstart. Vissa instruktörer gör detta och det är ett väldigt trevligt 
initiativ. Cathrine tar fram en mall för välkomstbrev till nästa möte. 

Antal kurser VT2021: 13 
Antal medlemmar april 2021: 380 

C. Underhållskommitté 
Gräsklippning och gräsklippare 
Gräsklipparen är servad inför vår/sommarsäsongen. Jill och Pernilla bokar 
genomgång av gräsklipparen med Göran. 
Marianne har kollat med instruktörerna om det finns intresse i någon av 
grupperna att hjälpa till med gräsklippning men inte fått något gensvar. 

Dörr till klubbhuset 

En dörr ska installeras mellan hallen (toaletterna) och övriga delar i 
klubbhuset. Detta för att kunna hyra ut planen och tillgång till toaletterna. 
Jill kontrollerar mått för dörren och köper in en dörr. 
Beslut från styrelsen togs för inköp av dörr. 

Cathrine kontrollerar var den nya veckopostlådan kan installeras. 
Kommunen har placerat ut målade markeringsstolpar (el). Cathrine kollar 
var och hur lådan kan monteras så att vi inte skadar någon elledning. 

Nytt terrasstak 
Vi kommer att montera det nya terrasstaket i 2 steg för att kunna påbörja 
arbetet tidigare. Konstruktionen byggs först och därefter läggs taket på. Så 
länge inte taket är på är byggnationen en pergola vilket man får bygga utan 
bygglovshandlingar. Lars har kontakt med Willab och managerar 
monteringsarbetet. 
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Jill har fått (sponsring) en ny grind till agility planen. Jill köper in 
monteringsmaterial, beräknad kostnad 500 kr och ser till så att grinden 
monteras. Bra både vid träning men framförallt vid tävlingar med två 
separata ingångar. 

Vi har fått extra hjälp från Jezette med lagning och lagningsmaterial till hålen 
vid grindarna till planen. Var stora hål tidigare som nu fyllts igen. 

D. Avel och hälsa 
Inget att rapportera 

E. Framtida kommitté 
Köp- och sälj-sida på hemsidan ska läggas in samt ett nytt bildarkiv med de 
nya fina bilderna som Torbjörn tagit. Torbjörn har kontrollerat att vi får lov  
att använda bilderna. 
Landningssidorna för Kalendern ska justeras – just nu 2 sidor med samma 
namn. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Elisabeth kollar vad Lunds brukshundsklubb haft för föreläsningar. 

Styrelsen beslutade att ställa in årsmötet med anledning av COVID. Vi 
planerar istället ett medlemsmöte i slutet av sommaren med förhoppning att 
restriktionerna lättat då. Inger skickar ut information till alla medlemmar. 

På medlemsmötet presenterar vi tävlingsbarometern och delar ut priserna för 
medlemmarnas tävlingsinsatser. 

Wendy har köpt in träningsutrusning (koner, band till rutan etc.) och 
informerat på Facebook. Vi lägger in information om detta på hemsidan samt 
information att man kan kontakta styrelsen om något går sönder, saknas etc. 

 
§ 7 Inkommen post 

Nya anvisningar från banken, se under ekonomi. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 

§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 2 juni kl. 18.30, på klubben om vädret tillåter. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 27 april 2021 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
    
  
 
______________________________ _____________________________ 
Justeras, Marianne Söderberg Justeras, Cathrine Wenngren 


