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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 17 augusti 2021 
    

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

  
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Ekonomi 

Wendy informerade att vi har god behållning på vår bankkonto. Dels då 
anmälningsavgifterna för utställningen har börjat betalas in, idag ca 150 anmälda. 
Dels då kursavgifterna för vårens kurser har betalt ut från studiefrämjandet. 

De ekonomiska riktlinjerna för klubben diskuterades. Dokumentet behöver 
uppdateras med information om den nya prissättningen av kurserna. Wendy 
har skickat ut nuvanade riktlinjer till styrelsen per mejl och frågan kommer 
behandlas på nästa styrelsemöte. Cathrine tar på sig att gå igenom nuvarande 
riktlinjer för uthyrning av appellpaln och stuga och tar fram ett förslag på 
förbättringar. 

Det har inkommit ett önskemål från några instruktörer att istället för 
presentkort få kontant ersättning när de håller kurs. Wendy stämmer av med 
Torbjörn vilka möjligheter som finns. Även andra typer av kompensation 
diskuterades så som kompetensutveckling etc. Frågan kommer diskuteras 
vidare när vi fått svar av Torbjörn. 

Fondkonto för sparande 
Då styrelsen ej var fulltalig bordlades frågan om fondsparande till nästa möte. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Utbildning av tävlingsledare/sekreterare diskuterades. Klubben behöver fler 
och styrelsen ställer sig positiv till om någon skulle vilja utbilda sig. Marianne 
tar fram information till medlemsmötet.  
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B. Utbildningskommitté 
Tävlingslydnad start med plats för 8 deltagare och som leds av Kenneth 
Johansson startar nu i augusti. Vi har så här långt 9 kurser som kommer 
fortlöpa under höstterminen. Behovet av valpkurser är fortsatt stort och 
Marianne kommer undersöka möjligheten att starta upp ytterligare en 
valpkurs i höst. 

Torbjörn har sedan tidigare inkommit med ett önskemål om att få starta 
upp en agilitykurs/träningsgrupp där fokus kommer vara på aktivering och 
att ha kul med sin hund och inte på tävling och regler. Styrelsen är positiva 
till detta initiativ och har bett Torbjörn inkomma med en kursplan. 
Styrelsen är även positiv inställda till att utbilda Torbjörn till instruktör. 
Sagik har idag ett krav på att deltagarna ska ha tävlat minst klass 1 för att få 
utbilda sig till agilityinstruktör. Om Torbjörn är intresserad av att utbilda sig 
kommer styrelsen undersöka möjligheten till dispens från sagik i denna 
fråga. 

Marianne kommer inom kort att gå igenom klubbens instruktörslista och 
kontrollera med de instruktörer som ej haft kurs på några år om de 
fortfarande önskar stå med på instruktörslistan.  

C. Underhållskommitté 
Gräsklippning och gräsklippare 
Wendys dotter är intresserad av att hjälpa till med gräsklippningen i 
sommar. Styrelsen tycker det är en bra idé och Jill kommer visa henne hur 
gräsklipparen fungerar. 

Trädem längs med infarten till klubben håller på att växa in över körbanan. 
Elisabeth har tidigare gaft kontakt med kommunen i liknande ärende. 
Styrelsen ber henne kontakta kommunen för att åtgärda problemet. 

Som tidigare diskuterats så är taket till agilityboden dåligt. Jill pratar med 
Wendys man Fredrik om han kanske kan hjälpa oss med hur ett nytt tak 
bör konstrueras. 

Det har inkommit önskemål från en boende i byn att vi ska markera med en 
röd flagga när vi har skotträning på klubben. Inger konaktar ansvarig för 
träningsgruppen och ber dem undersöka möjligheten att hissa en flagga vid 
skotträning. 

D. Avel och hälsa 
Förberedelserna inför utställningen fortlöper som planerat. Det är i 
dagsläget ca 150st anmälda.  
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E. Framtida kommitté 
Torbjörn har lämnat föraslag på datum för fotografering av instruktörer och 
styrelsen. Marianne mejlar ut tiderna till instruktörerna och ber dem 
återkomma vilken dag/tid som de tänker komma så att Torbjörn vet. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Det är ca 40st anmälda till grillfesten. En blänkare ska läggas ut på facebook om 
att det fortfarande går att anmäla om man vill komma. 
 
Träningstävlingen i agility krockar med skotträningen på klubben då båda hålls 
på tisdagar. För att inte behöva ställa in skotträningen föreslås ett samarbete 
med Ystad BK om att ha skotträningen hos dem när vi har träningstävling och 
hos oss när Ystad har sin träningstävling. Ansvarig i Ystad ska föreslå detta för 
sin styrelse och återkomma med besked. Styrelsen ställer sig positiv till 
förslaget och tycker det är bra om vi kan samarbeta mellan klubbarna. 
 
Cathrine undersöker hur en aktivitetsbana på klubben kan konstrueras och 
återkommer med förslag. Visst material som blivit över från terassbyggnationen 
finns på klubben. 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 

Ingen inkommen post att rapportera. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 

§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

 
§ 10 Nästa möte är måndagen den 13 september kl.18.30, på klubben. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 17 augusti 2021 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Cathrine Wenngren Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
    
  
 
______________________________ 
Justeras, Marianne Söderberg  


