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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 14 juli 2021 
    

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

  
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Ekonomi 

Klubben har god ekonomi och ytterligare utbetalning på väg från 
Studiefrämjandet för vårens kurser. 

Kursavgifter 
Styrelsen beslutade att höja kursavgifterna från VT2022 
Höjning från 125 till 150 kr per kurstillfälle. 
Ungdomskursavgiften höjs från 300 till 400 kr. 
Eventuell höjning för spår- och specialsök kurs diskuteras nästa möte. 

Fondkonto för sparande – frågan flyttades till nästa möte. 
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. 

Banken har godkänt all inskickad dokumentation angående klubbens 
verksamhet och redovisning (se tidigare protokoll). 

Sponsring från Sparbanken 
Elisabeth skickar över information till Wendy för utbetalning av sponsring 
(25 000) från banken till terrasstaket. 

Dokumentationen gällande ekonomiska riktlinjer ska ses över. Cathrine och 
Marie går igenom nuvarande material och gör ett förslag. 
Wendy skickar nuvarande dokumentation till hela styrelsen. 

 



 
 

Veberöds Brukshundklubb  Organisationsnummer: 845002-6995 
Box  83   
247 26 VEBERÖD 
E-post: veberodbk@telia.com 
Hemsida: vbkhund.se   

2 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävling alla klasser den 20 november. 
Träningstävling alla klasser den 19 juli. 
Agility och Rallylydnadssektionerna diskuterar att starta upp med 
blåbärstävling (agility) och rallylydnadstävling. 

Det finns behov av fler tävlingsfunktionärer i klubben både tävlingsledare 
och tävlingssekreterare. Marianne informerar på medlemsmötet om att det 
finns utbildningar för de som vill bli tävlingssekreterare, tävlingsledare och 
instruktörer. Inger skriver ihop information för distribution så vi kan 
undersöka om någon är intresserad. 
SBK har utbildning till tävlingsledare tillgänglig. 

B. Utbildningskommitté 
8 kurser startar nu inom kort 

Nosework är efterfrågat men svårt att hitta instruktörer. Marianne 
undersöker om vi kan hitta någon instruktör så vi kan hålla kurs. Marianne 
undersöker också om det finns någon instruktörsutbildning för Nosework. 

Annie Gottfridsson har sökt utbildning Rallylydnadsinstruktör men inte fått 
besked än. 

Torbjörn Enochson har ställt frågan om att få start en träningsgrupp för 
Agility. Kursen ska vända sig till ekipage som inte är intresserade av 
tävlingar men vill få upp en bra kontakt med sin hund och låta hunden ha 
kul. Styrelsen tycker det är ett trevligt initiativ. 
Inger återkopplat till Torbjörn. 

C. Underhållskommitté 
Gräsklippning och gräsklippare 
Pernilla har undersökt vad det skulle kosta att få gräsmattan på planen 
klippt av externt företag. Det visade sig dock att det blir ganska dyrt för 
klubben. Vi fortsätter undersöka hur vi ska lösa gräsklippningen. 

Stommen till terasstaket är monterad och målad en gång. Behöver målas en 
gång till. Pernilla koordinerar för andra målning. 

Inger har fått information om att en luftflödesmätning (OVK) ska göras på 
klubbhuset. 

Dörr till klubbhuset 
Wendy och Fredrik undersöker typ av karm och dörr som behöver 
införskaffas. 
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D. Avel och hälsa 
Utställning planerad 26 september. Domare tillfrågade och domaravtal 
skickas inom närmsta veckan. 
Tillfrågade domare: 
Bengt-Åke Bogren, Nina Jonzon och Sofie Lundqvist. 
Anmälningsavgift 200 kr 
Anmälningsformulär läggs på hemsidan.  
Styrelsen godkände kostnad 340 kr för extra programvara som behövs till 
hemsidan för online registreringen. 

E. Framtida kommitté 
På hemsidan finns en mapp med lösenordsskydd. Elisabeth skickar länk till 
mappen för styrelsen att gå igenom vad som finns. Frågan om mappen 
behöver vara lösenordskyddad lyfts på nästa möte. Bra att tillhandahålla 
mallar, logotyper och generell dokumentation på hemsidan (men mappen 
ska då inte vara lösenordskyddad). 

Torbjörn hjälper gärna till med nya foton på styrelsen och instruktörerna till 
hemsidan. Marianne kollar med instruktörerna och ber dem skicka om de 
redan har foto och en kort beskrivning. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Förslag att ansluta klubben till gräsroten (Svensk spel). Elisabeth undersöker 
vad som krävs och återkommer med mer information. 

Fortfarande problem med hundrastning på planen. Tydlig information behöver 
läggas till i välkomstbrevet om att hundrastning på planen inte är tillåten. 
Styrelsen beslutade även att skicka ut extra information om rastning via 
medlem online. 

Wendy håller på att inventera vem som har nycklar till klubbhuset och skickar 
ut information till alla som har nycklar med förfrågan om de fortfarande har 
behov av nyckel. 

Har kommit in förslag att ha loppis på klubben. Styrelsen är enig att marknaden 
troligtvis är mättad vad gäller loppis i Veberöd. Inger återkopplar angående 
förslaget. 

Planering för medlemsmöte i slutet av augusti, förslag 27 eller 28 augusti. 
Medlemsmöte, barometern, tipspromenad eller annan aktivitet och grillning. 

 
§ 7 Inkommen post 

Diciplinnämndsärendebeslut från SKK skickas för information till Wendy. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 
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§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 17 aug kl.18.30, på klubben. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 14 juli 2021 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
    
  
 
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande  


