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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 13 september 2021 
    

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

  
§ 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. Vi har fått utbetalningen från banken 
(Sparbankstiftelsen Färs och Frosta) på 25000 till skärmtaket till terrassen. Efter 
utbetalning vill banken ha en kort redogörelse vad pengarna använts till. 
Elisabeth skriver och skickar in. 

Cathrine har gjort ett förslag gällande uthyrningsavgifter av plan och klubbhus 
som diskuterades och godkändes. Uthyrningsavgifterna läggs in våra 
uppdaterade ekonomiska riktlinjer och läggs ut på hemsidan. 

Frågan om ersättning till våra instruktörer har diskuterats. Wendy ser över 
möjliga lösningar och återkommer med förslag. 

Styrelsen har beslutat att starta ett fondsparande i fond BAS25. De pengar som 
ska sparas i fonder är samma summa som vi tidigare betalt i amortering på 
lånet som nu är färdigbetalt. Syftet med sparandet är att ha pengar när klubben 
ska flytta (se tidigare protokoll). 

Sponsring från Sparbanken 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävling alla klasser den 20 november. 
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Vi har behov av fler tävlingsfunktionärer i klubben och det går att ansöka till 
utbildningar kontinuerligt. Amanda Grip håller på att utbilda sid, 
färdigställandet har dock försenats pga. Covid. 

B. Utbildningskommitté 
2 nya valpkurser på gång, ligger ute på hemsidan. 

Finns intresse för Allmänlydnad 1 (10 personer i kö) men vi har ingen 
instruktör. Marianne kollar med Bosse om har kan ta en Allmänlydnad 1 
kurs. 

Birgitta Setterberg går bredvid instruktör just nu och vill gärna utbilda sig till 
instruktör. Marianna kollar instruktörsutbildningar på distriktet och håller 
på att gå igenom instruktörslistan. 

C. Underhållskommitté 
Taket på agilityboden behöver bytas. Det ligger en presenning på taket så 
att det håller tätt. Vi påbörjar inte reparationsarbetet nu utan väntar till 
våren. Jill kollar om Maries man kan hjälpa till med en ritning. 

Inger kollar om vi kan få hjälp från kommunen att klippa träden runt 
parkeringen. Vissa träd har väldigt lågt hängande grenar. 

Frågan om att hissa röd flagg vid skotträning tas upp igen till våren när 
skotträningen återupptas. 

D. Avel och hälsa 
Utställning planerad 26 september. Vi har fått nästan 200 tävlande vilket är 
över förväntan. Intresset var så stort att vi fick stänga anmälningen tidigare 
än planerat då domarna inte kunde ta fler hundar 

E. Framtida kommitté 
Torbjörn har skickat foton på styrelse och instruktörer. Elisabeth lägger upp 
på hemsidan efter utställningen. Torbjörn kommer också att fotografera på 
utställningen. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Polisen har varit och tränat på klubben. De har fått kod till grinden. Styrelsen 
tycker att det är väldigt positivt att de tränar på vår plan. 

Cathrine håller på att ta fram en plan för aktivitetsbanan. 

Vi har tidigare fått förslag från medlemmar och även diskuterat i styrelsen att 
komplettera våra utbildningar med tex föreläsningar och träningshelger. Finns 
förslag att ta in bra föreläsare. 
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Elisabeth kollar med Kenneth och Wendy som hade ett antal bra namn på 
personer vi skulle kunna fråga.  

Elisabeth föreslog också att köra en repris på Mantrailing (spårteknik, teori och 
praktisk övning) helgkursen vi hade för ett par år sedan som var väldigt 
uppskattad. Elisabeth föreslog även att anlita Bengt-Åke Bogren för en 
föreläsning om hur det fungerar på utställning. Bengt-Åke är officiell domare 
och dömer på vår utställning. Elisabeth återkommer med mer information och 
kostnader på nästa möte. 

Presentkort till instruktörer 
Det ligger ett antal presentkort kvar hos Action och Trend som inte hämtats ut. 
Katarina Holst hämtar presentkorten. Om vi ska fortsätta med presentkort 
kanske det är aktuellt att se över var vi köper korten. Ett förslag var att byta till 
Englesson som har större utbud. 

 
§ 7 Inkommen post 

Ingen inkommen post. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes. 

§ 9 Övriga frågor 
Kostnad för Inköp av mat/ingredienser för möte eller träff redovisas och skickas 
till Wendy för utbetalning av utlägg. 
Skyltarna i köket med priser ska uppdateras innan utställningen 

 
§ 10 Nästa möte är onsdagen den 20 okt. kl.18.30, på klubben. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 13 september 2021 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
     
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande  
  


