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PROTOKOLL  
  
Medlemsmöte VBK söndagen den 13 september 2020  
  
Närvarande från styrelsen: 
Inger Blomqvist ordf.  Bo Zetterström  
Elisabeth Christensson    Marianne Söderberg 
 Jill Nilsson       Kenneth Johansson 

 
  
§ 1  Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
  
§ 2  Jill Nilsson valdes till att justera protokollet.  
  
§ 3  Dagordningen godkändes.  
 
§ 4 Ekonomi 

Klubbens ekonomi ser bra ut trots inställda tävlingar med anledning av 
COVID-19. Kurserna har gjort att intäkterna ligger på 79 000 mot budgeterade 
52 000. Lånet vi har för klubbstugan är färdigbetalt i februari 2021 vilket 
kommer att förbättra ekonomin ytterligare från och med nästa år. 

    
§ 5  Rapporter från utskotten  
  

A. Tävlingskommittén 
Inga tävlingar första delen av 2020 pga. COVID-19. För hösten är det 2 
tävlingar planerande, sök i oktober och lydnad alla klasser i november. 
(Tävlingskommittén har medvetet avvaktat med att marknadsför tävlingarna 
men kommer att aktivera på SBK tävling samt förlänga anmälningsdatum om 
det är få anmälningar.) 

 
B. Utbildningskommitté, HUG  
7 kurser har hållits under våren och 2 under sommaren. Till sensommaren och 
hösten är det planerat ytterligare 7 kurser samt 3 kortkurser (vissa av dessa 
kurser har startat vid tiden för medlemsmötet). 
Vi har fått anlita avtalsinstruktörer för att kunna möte behovet och intresset 
att gå kurs dock har vi just nu 2 blivande instruktörer som går instruktörs-
utbildning så förhoppningsvis kommer vi att kunna arrangera fler kurser 
framöver med egna instruktörer. 
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C. Underhållskommitté  

Tack framfördes till medlemmarna för deltagande vid de fixardagar vi haft under 
året. Plåtarna på klubbstugan har målats och diverse renovering har utförts. 

Kodlås kommer from början av oktober att sättas upp på grindarna. Anledning 
är att planen används för hundrastning. Mail skickas ut till alla medlemmar med 
information samt kod när låset är på plats. 

Matta är på gång till trappan in till klubbhuset. Detta för att undvika hundarna 
skadar tassarna. 

Fråga som diskuterade på mötet var om det finns möjlighet att få en bajstunna 
till på planen. Är svårt att få hjälp med tömning av kommunen eftersom det nu 
kommer att vara lås på grinden. En lösning är att vi sätter en egen mindre 
tunna på planen och tömmer denna genom att sätta ut en säck vid tunnan 
kommunen tömmer (alternativ om vi kan få större tunna så vi kan slänga 
säcken direkt i). Frågan skickas till Lunds kommun. 
 
Vi har from i år en underhållskommitté bestående av Bosse, Jill, Lars och 
Fredrik. Bosse och Jill är kontakter, Bosse generell och Jill för agilityplanen. 

(Bo Zetterström, Jill Nilsson, Lars Andersson och Fredrik Mörk) 
 
D. Avel och hälsa  
Ingen utställning 2020 pga. COVID-19. Vi hade planerat att ha utställning i 
slutet av september men ställde in enligt SKK’s rekommendation.  
 

E. Framtida kommitté 
En ny hemsida är under konstruktion och kommer att publiceras inom kort. 
Om det finns önskemål eller synpunkter går det bra att kontakt Elisabeth 
(elisabeth.christensson@gmail.com) 
 
F. Styrelseledamöternas utskott 
Hunden och lagen 
Förslag från styrelsen att Hunden och lagen ska ingå i grundläggande kurser. 
Frågan tas upp på nästa instruktörsmöte. 
Mer information finns på SBK’s hemsida: 
https://www.brukshundklubben.se/hundar/aga-hund/lagar-forordningar/ 
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Framtida flytt 
Hasslemölla som nyligen köpts av kommunen är på förslag som ny mark för 
klubben. Vi behöver ca 2 hektar mark och Hasslemölla skulle kunna fungera 
alldeles utmärkt. Inger och Marianne har träffat planarktitekten. Styrelsen 
kommer att fortsätta bevaka utvecklingen. 
 
Först hjälpen folder 
Det finns laminerade första hjälpen foldrar att köpa på klubben, en liten smidig 
folder med bra information. Betalning görs till klubbens Swish konto. 
 
Torbjörn Enochsson är en av våra flitigaste fotografer i klubben – vi tackar för 
alla fina bilder! Torbjörn påpekade att det är viktigt att meddela om man inte 
vill vara med på bild när det tas bilder vi träning och andra aktiviteter på 
klubben. 

 
 

 § 6  Övrigt  
Förslag från medlemmarna: 
Fråga lyftes till styrelsen om inköp av en videokamera för att kunna filma vid 
kurser och träning. Det finna också behov att införskaffa en ny projektorduk 
för att kunna visa film på kurserna. Styrelsen tar upp på nästa möte. 
 
Kenneth tipsade om bra film som finns på SBK, SBK’s policy film. Bra att titta 
på och bra att visa på kurser. Finns för nedladdning här 
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/styrdokument/policy-for-
hundhallning/ 
 

  
§ 7  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
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Protokoll för medlemsmöte söndagen den 13 september 2020  
  
 
 
__________________________  _________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson  Ordförande Inger Blomqvist 
 
 
    
__________________________ 
Justeras, Jill Nilsson  


