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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 20 oktober 2021 
    

Närvarande 
Inger Blomqvist  Pernilla Sande  
Marianne Söderberg  Elisabeth Christensson  
Jill Nilsson   Cathrine Wenngren 
Wendy Mörk   

Ej närvarande: Marie Möller 
  
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Ekonomi 

Fråga vad gäller vilka möjligheter det finns att få ekonomisk ersättning som 
instruktör har kommit in till styrelsen. Wendy har undersökt vilka möjligheter 
som finns vad gäller utbetalning av ersättning. Ska ekonomisk ersättning 
betalas ut krävs F-skattsedel eller att man blir avtalsinstruktör. Det vi får lov att 
ge våra instruktörer utan att någon redovisning eller annat krävs är en julklapp 
till ett värde av max 500 kr. Wendy informerar på nästa instruktörsmöte. 

Wendy går igenom våra ekonomiska riktlinjer och kontrollerar om något 
behöver justeras.  

Totala kostnaden för det nya skärmtaket landade på strax under 50.000 kr. Vi 
fick 25.000 kr av Sparbanken. Elisabeth skriver ett kort protokoll för hur 
pengarna använts och skickar till banken (krav att redovisning ska göras). 

Wendy distribuerade Balans och Resultatrapport till styrelsen att läsa inför 
nästa möte. Kort rapportering om kostnader/intäkter från utställningen görs 
också på nästa möte. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävling alla klasser den 20 november. 
Tävlingsledare troligtvis Angelika eller Fredrik, Ingrid Eriksson kan inte. 
Amanda Grip som kommer att göra sin avslutande praktik på tävlingen för 
att sedan vara färdig tävlingsledare. (Färdigställande av utbildningen har 
försenats pga. COVID). 
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Möte för tävlingssekreterare den 30 oktober. Marianne och Ann 
Mårtensson deltar från VBK. 

Johan har meddelat att han avgår som ansvarig för tävlingsbarometern. 
Annie Gottfridsson är eventuell intresserad av att ta över. Elisabeth 
undersöker med Annie om av intresse att sätt upp en formulär lösning via 
hemsidan för inrapportering av resultat för att underlätta administrationen. 

B. Utbildningskommitté 
3 nya valpkurser är igång, allmänlydnad I kurs startar i januari och 
eventuellt en unghundskurs med Bosse. 

Birgitta Setterberg har börjat sin instruktörsutbildning 

Marianne håller på att gå igenom instruktörslistan. Elisabeth och Marianne 
uppdaterar på hemsidan. 

Jill har haft kontakt med en ny medlem (kommer från Ystad BK) som är 
intresserad av att bli tävlingsledare. Styrelsen beslutade att betala 
tävlingsledarutbildningen då vi behöver tävlingsledare till klubben. 

SBK har skickat ut information om nya anvisningar for prov och träning, se 
länk nedan (Elisabeth distribuerar mailet till alla i styrelsen). 
ttps://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-
organisation/forbund/nyheter/2021/09/nya-anvisningar-vid-
hundforbudstiden/ 

Malin har gått en endagskurs, Specialsök som provform, och gjorde en kort 
avrapportering. Syftet med utbildningen är få fler lokalklubbar i Skåne att 
arrangera prov. Från nästa år finns Specialsök med på SBK tävling. 

Nosework 
Förslag som diskuterade på mötet var en Nosework kurs med Annika 
Kernan och Ingela Sjögren. Annika har gått kurs hos Ingela som även är 
domare i Nosework. Annika går bredvid och kan sedan eventuellt hålla kurs 
själv. Marianne undersöker om möjligt och även vad det skulle kosta. 

C. Underhållskommitté 
Inger har varit i kontakt med kommunen som kommer att klippa de lågt 
hängande grenarna vid parkeringen utanför klubben. 

Vi har fått bräder av Marie till taket till agilityboden. 

Dörren mellan toaletter och klubbstugan blir uppsatt innan jul om ingen 
oförutsett inträffar. 

Den vita lilla brevlådan ska tas bort, Jill fixar det. Wendy har nyckel till den 
stora veckobrevlådan (extranyckel finns på kansliet). 
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D. Avel och hälsa 
Utställningen den 26 gick bra. Generellt intryck var att utställarna var nöjda 
med både event och domare.  
Den 11 oktober vad det uppsamlingsmöte med funktionärerna för att samla 
in feedback vad som fungerat bra och vad som kan förbättras. Elisabeth 
sammanställer och håller en kort avrapportering på nästa styrelsemöte. 

E. Framtida kommitté 
Sidan med styrelsen har uppdaterats med foton. Instruktörssidan på gång 
att uppdateras. Marianne och Elisabeth går igenom så att instruktörslistan 
är uppdaterad och korrekt innan publicering. 
Elisabeth kontaktar Inger Jönsson angående kartorna över marker som 
ligger på hemsidan för att kontrollera så att dessa stämmer. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Välkomstbrev till alla nya medlemmar på gång. Cathrine gör sista justering och 
skickar till styrelsen. 

Plan för aktivitetsbanan börjar ta form. Arbete återupptas till våren då det är 
lättare att anlägga och vi kan få stockar (stockar från Elisabeth). Cathrine har 
fixat däck från Skurups däck som också ska användas till banan. 

Granngården har ett bonussystem där man kan ansluta både klubben och 
medlemmarna. Cathrine återkommer med information. 
Elisabeth aktiverar bonussystemet Gräsroten hos Svenska Spel för VBK. 
Mer info om Gräsroten: 
https://www.svenskaspel.se/grasroten?flik=omgrasroten 

Förslag helgaktivitet och kortkurser 

• Helgkurs Mantrailing, spårkurs (spårteknik, teori och praktisk övning) 
med Christer Hansson 

• Föreläsning med Bengt-Åke Bogren: anatomi och bedömning vid 
utställning (Bengt-Åke är domare och dömde på vår utställning den 
26:e) 

• Föreläsning hundträning och teknik – förslag på föreläsare kommer 

Elisabeth kollar förslag på föreläsare och även kostnader för planering inför 
nästa år. 

 
§ 7 Inkommen post 

Distriktsmöte den 17 november. Inger och eventuellt Elisabeth går på mötet. 

 Lunds kommun har skickat information att man kan söka stöd för inställda 
aktivitet pga. COVID. VBK skickar ingen ansökan då vi kunnat fortsätta med våra 
aktiviteter på ett COVID säkert sätt. 
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 Emma Axklo från Veberöd.nu har hört av sig med fråga om VBK vill medverka 
på julskyltningen i byn den 28 november. Marianne kollar vad som förväntas av 
oss och återkommer. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes. 

§ 9 Övriga frågor 
Inger informerar valberedningen inför årsmötet då det är nya stadgar. 

 Jill och Cathrine informerade om att det är nya regler för agility hinder from 
2022. Detta kommer att innebära att vi behöver köpa in en del ny hinder, läggs 
till i budget för 2022. 

 Lunds BK har ett tält som används för ”inomhusträning”. Frågan har lyfts från 
medlemmar om det kunde vara något för oss. Pernilla undersöker och koller 
också kostnader. Dock inte aktuellt före flytten. 

Medlemsmöte med julfest den 26 november 
Julfestkommitté: Inger (sammankallande), Marianne och Pernilla 

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 16 nov. kl.18.30, på klubben. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 20 oktober 2021 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
     
______________________________ 
Justeras, Marianne Söderberg  
  


