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PROTOKOLL  
  
Medlemsmöte VBK fredagen den 27 augusti 2020  
  
Närvarande från styrelsen: 
Inger Blomqvist, ordf.  Wendy Mörk, kassör 
Elisabeth Christensson, sekr.  Marianne Söderberg 
 Jill Nilsson       Pernilla Sande 
Marie Möller    Cathrine Wenngren 

  
§ 1  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
  
§ 2  Cathrine Wenngren valdes till att justera protokollet.  
 
§ 3 Mötets har utlysts i tid. 
  
§ 4  Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Ekonomi 

Klubbens ekonomi ser bra ut vilket är bra med tanke på förestående flytt. Lånet 
som togs vid förra flytten är nu slutbetalt vilket innebär att ekonomin kommer att 
stärkas ytterligare framöver. Vi har också trots pandemin lyckats genomföra 
många kurser och har fortsatt hög efterfrågan på ytterligare kurser. 
 

 Wendy informerade också om att Lunds kommun har ändrat policyn vad gäller 
att låna ut pengar till föreningar. De går inte längre i borgen för föreningar vilket 
innebär att vi verkligen behöver ha pengar i kassan inför nästa flytt.  

    
§ 6  Rapporter från utskotten  

A. Tävlingskommittén 
Endast en tävling (söktävling) kunde hållas 2020 med anledning av pandemin. 
För 2021 har vi en lydnadstävling, alla klasser, planerad den 20 november. 
Marianne informerade att klubben behöver fler både tävlingsledare och 
tävlingssekreterare. Kontakta styrelsen vid intresse, det finns utbildningar 
tillgängliga. 

B. Utbildningskommitté, HUG  
Vi har stort intresse för våra kurser. 14 kurser genomfördes i våras, vi har 9 
kurser nu i höst och det blir troligtvis ytterligare kurser innan året är slut, många 
valpar i kö. 
Nya kurser som genomförts: Unghundskurs (fortsättning efter valpkurs) och lite 
olika kortkurser. Vi hade också ungdomsläger i somras. 
 
Nya kurser startas när det finns behov och förfrågan. Vi försöker tillgodose de 
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önskemål som finns både vad gäller befintligt kursutbud och nya kurser och 
aktiviteter. Två nya instruktörer utbildades förra året men vi behöver ytterligare 
instruktörer. Man börjar som hjälpinstruktör och sedan finns det utbildningar att 
gå inom distriktet. Kontakt utbildningskommittén om du är intresserad. 
 
C. Underhållskommitté  
Nya taket över terrassen är klart. Stor tack till alla som hjälp till med ritningar, 
byggnation och målning. Stort tack även till Sparbanksstiftelsen Färs och 
Frosta för bidrag på 25 000 kronor. 
Återstående underhållsaktivitet är att fixa agilityboden, installera en dörr i 
klubbstugan (för att kunna hyra ut stugan för tillgång till toaletter) och att bygga 
en aktivitetsbana på planen. 
 
D. Avel och hälsa  
Inofficiell utställning alla klasser 26 september på klubben. 
Vi har fått in många anmälningar och ser fram emot en trevlig utställning. 
 
E. Framtida kommitté 
Hemsidan har kompletterats med ett bildarkiv med fina bilder på hundar, bilder 
från träning och andra aktivitet på klubben. Stort tack till fotograf Torbjörn 
Enochson. Hemsidan kommer också att uppdateras med bilder och 
presentation av våra instruktörer och styrelsen. 
 
F. Styrelseledamöternas utskott 
Inger informerade om kommande flytt. Vi har ca 4 år kvar på nuvarande plats 
om inte kontraktet förlängs. Vid en flytt är det inte bara klubbstuga som ska 
flyttas, vi kommer även att behöva sätta upp staket, belysning mm. Om någon i 
klubben på något sätt kan bidra i detta arbete tar vi tacksamt emot all hjälp. 

 
 § 7  Övrigt  

Förslag från medlemmarna 
 

  
§ 8  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
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Protokoll för medlemsmöte fredagen den 27 augusti 2021 
  
 
 
_____________________________  _________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson  Ordförande Inger Blomqvist 
 
 
    
__________________________ 
Justeras, Cathrine Wenngren 


