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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 2 juni 2021 
    

Närvarande 
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  Jill valdes till att justera protokollet.  
 
§ 3 Dagordningen godkändes 

    
§ 4 Ekonomi 

Wendy redovisade resultat- och balansrapport för perioden 1 jan-30 april. 
Allt ser bra ut med goda intäkter för klubben. Vi har lägre intäkter från köket än 
vanligt men eftersom klubbhuset inte använts pga. COVID situationen har vi 
också lägre kostnader för städning. 

Wendy hade även skrivit ut klubbens stadgar för vidimering för att skicka till 
banken (Kompletterande information till tidigare inskickade handlingar, se 
föregående protokoll). 

Fondkonto för sparande 
Cathrine visade förslag från banken avseende att öppna ett fondkonto för 
säkert sparande för klubben (förslag: Bas 25 och Bas 50). Styrelsen läser 
igenom förslagen och tar beslut nästa möte. 

Sponsring från Sparbanken 
Vi avvaktar med att begära utbetalning av beviljat sponsorbelopp (25 000) från 
banken till terrasstaket tills allt material levererats. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Tävlingsverksamheten kan aktiveras igen nu när COVID restriktionerna 
lättat from 1 juni (läs mer https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-
oss/coronapandemin/ ). 
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Just nu har vi inga planerade tävlingar för sommar och höst. 
En lydnadstävling, alla klasser, är planerad för november. 
Agility och Rallylydnadssektionerna diskuterar att starta upp med 
blåbärstävling (agility) och rallylydnadstävling. 

Det finns behov av fler tävlingsfunktionärer i klubben. Tävlingskommittén 
tar upp frågan om det finns någon som kan tänka sig att utbilda sig till 
skrivare. 

B. Utbildningskommitté 
Instruktörsmöte följande vecka. 

2 nya kortkurser med Lena Werner: Kadriljkurs och Balans, styrka och 
koordinationskurs. 

Priser kurser 
På mötet beslutades att ta bort priser/kurs i kurslistan. Priser ska bara ligga 
kvar i summeringslistan. På kommande instruktörsmöte tas frågan upp om 
prissättning ska sättas efter timme eller lektionstimme (45 min). 

C. Underhållskommitté 
Gräsklippning och gräsklippare 
Jill har klippt större delen av planen. Inger Jönsson har meddelat att hon 
kan ev. hjälpa till med klippningen. 

Styrelsen diskuterade en backup plan för gräsklippningen. Det tar lång tid 
att klippa hela planen och det går trögt att få hjälp från medlemmarna med 
klippningen. Pernilla undersöker vilka möjligheter som finns och kostnader. 

Dörr till klubbhuset 
Vi har beslut om att köpa en extra dörr till klubbhuset. Jill ombesörjer inköp 
både vad gäller karm och dörrblad. 

Ny grind till agilityplanen är på plats. Grinden är sponsrad från Jörgen 
Bengtsson, JS Industriservice. Vi lägger upp foto och tack text till Jörgen på 
hemsidan. 

Nytt terrasstak 
Vi väntar på leverans av materialet till nya terrasstaket. Pernilla kan 
eventuellt fixa färg till byggnationen. 

D. Avel och hälsa 
Eftersom COVID restriktionerna lättat nu diskuterades om vi eventuellt ska 
planera för en utställning i slutet av september. 
Elisabeth kontaktar de domare vi använt tidigare både för att kontrollera 
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om de är lediga och kan döma men även för att få deras input om det 
tycker det verkar rimligt att planera för en utställning. 

E. Framtida kommitté 
Första version av nya bildbanken på plats med bilder från kurser och 
träningsgrupper, fotograf Torbjörn Enochson. Bilderna är godkända för 
användning: 
http://test.vbkhund.se/bilder-fran-vara-kurser-och-traningsgrupper/ 

Inger kollar med Torbjörn om att också ta bilder på styrelsen till hemsidan. 

Köp och Sälj sidan fortfarande under uppbyggnad 

Landningssidorna för Kalendern justerade. 

Mappen med dokument på hemsidan är inte synlig men finns kvar. 
Elisabeth skickar ut länken så styrelsen kan gå igenom vilka dokument som 
finns och vad som ska vara kvar samt länk till sidan med markkartor (alla 
kartorna är märkta 2016, kan vara korrekta kartor men då ska 2016 tas 
bort). Elisabeth skickar även länk till kartorna till styrelsen. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Elisabeth har undersökt alternativ till ordinarie kursutbud och presenterade lite 
olika förslag. En plan för olika typ av aktiviteter tas fram till nästa möte. 
Elisabeth stämmer även av med Lena Werner som haft en del idéer för 
föreläsningar och liknande. 

Klubbkläderna diskuterades, har varit lite osynliga sedan vi fick nytt avtal med 
Action och Trend. Elisabeth tog upp fråga om eventuell sommarrabatt men 
eftersom vi redan har rabatt på samtliga kläder så är detta troligen inte värt att 
undersöka. Däremot ska vi lägga en nyhet på hemsidan för att påminna om att 
det går att beställa och köpa klubbkläder. 

Wendy håller på att gå igenom vem som har nyckel till klubben. 
 
§ 7 Inkommen post 

Vi har fått information från Studiefrämjandet att de önskar att det ska framgå 
att vi är samarbetspartner. Detta är tydligt på hemsidan både på 
Kursverksamhetsidan och Sponsorsidan. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 

§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
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§ 10 Nästa möte är tisdagen den 14 juli kl.18.30, på klubben. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Protokoll för den 2 juni 2021 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
    
  
 
______________________________ 
Justeras, Jill Nilsson  


