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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK onsdagen den 16 november 2021 
    

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

  

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

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

    
§ 4 Ekonomi 

Wendy presenterade balans och resultatrapporterna samt resultat från 
utställningen. Balans och resultat ser bra ut, utställningen gick med drygt 
16,000 kr i vinst. Sparandet i fonder är aktiverat nu. Syftet med sparandet är att 
ha en buffert när klubben ska flytta. 

Elisabeth redovisade den rapport som skickats till banken för bidraget till 
skärmtaket till terrassen. 

Köket 
Anette har påpekat att burkläsken är så pass dyr i inköp nu att vi behöver höja 
priset. Styrelsen beslutade att höjning ska från 10 till 15 kr för burkläsk. Priset 
för Mer i Tetra Pak förpackning kvarstår, 10 kr. 
Elisabeth uppdaterar prislistan till köket. 

Sponsring vid tävling 
Fråga om sponsring vid tävling på SM och NM nivå diskuterades. Sponsring 
gäller för full medlem i klubben, inte stödmedlem. Styrelsen beslutade att 
sponsring till medlem som tävlar för VBK görs med 1500 kr (tidigare 1000 kr) 
vid tävling utanför Skåne som inkluderar övernattning. 

Ersättning till instruktörer 
Wendy medverkade på föregående instruktörsmöt och informerad om vad som 
gäller för att få ersättning från klubben.  
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Ekonomiska riktlinjer 
Wendy och Inger går igenom våra ekonomiska riktlinjer för genomgång och 
styrelsens godkännande nästa möte. 

Träningsavgifter 
Anita har skickat information om inbetalning av träningsavgifter. Blir ofta fel, 
både att det betalas för mycket och att medlemmar missar att betala. Vad som 
gäller (hur mycket som ska betalas och när) behöver förtydligas. 
Rekommendation och förtydligande gällande träningsavgifterna läggs till i 
ekonomiska riktlinjerna. 
 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 
Lydnadstävling alla klasser den 20 november, 89 anmälda. 
Tävlingsledare Angelika. Amanda Grip som skulle göra sin avslutande 
praktik för att blir färdig tävlingsledare kommer inte. 

Annie Gottfridsson är positivt inställd till att ta över tävlingsbarometern 
efter Johan Haglund. Elisabeth undersöker kontaktar Annie för 
formulärlösning för inrapportering via hemsidan.  

Klubbmästerskap 
Har kommit in fråga om att arrangera klubbmästerskap. Eftersom det är 
ganska mycket jobb föreslås att tävlingar arrangeras inom respektive 
sektion. 

B. Utbildningskommitté 
Höstens kurser avslutade 

Nosework 
Marianne har undersökt och kollat priser för en Nosework kurs. En kurs 
med Ingela Sjögren omfattar 6 tillfällen (2 timmar per tillfälle) med 6-8 
deltagare.  Styrelsen beslutade att boka en Nosework kurs för 2022 
Beräknad kursavgift 1800 kr (kostnader på andra klubbar ligger mellan 
1800-2000 kr). 

Specialsök 
Diskuteras på nästa instruktörsmöte 

Barn med hund 
Barn med hund kurserna är mycket populära. Marie har lyft frågan och 
kollat med föräldrar om de föredrar kurs på helgen eller vardagkväll. Svar 
som kommit in visar att det är 50/50, vissa föredrag helgkurs andra 
vardagar. Marianne undersöker när det fungerar bäst att hålla kurserna. 
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Det finns önskemål om Agility för ungdomar som komplement till vanliga 
agility träningsgrupperna och kurserna. Diskuteras vidare på 
instruktörsmötet. 

Information från SBK 
SBK har skickat ut information gällande hundförbudstiden att distribuera till 
alla träningsgrupp. Tas upp på nästa instruktörsmöte 

C. Underhållskommitté  

Brädor till renovering av agilityboden levererade 

Dörr i klubbstugan på gång 

Inger påminner kommunen att grenarna som hänger ned vid parkeringen 
behöver klippas. 

Wendy håller på att gå igenom nyckellistan och kräva in nycklar från 
personer som inte längre är medlemmar. Pernilla hjälper till ringa och 
kontakta personer för återlämnande. 

Pernilla kollar med Göran vem vi anlitat för service av gräsklipparen 
tidigare. 

D. Elisabeth rapporterade från funktionärsmöte efter utställningen. Mycket 
bra och användbar feedback och idéer för förbättring till nästa utställning. 
Listan som sammanställts skickas till alla funktionärerna. 

E. Framtida kommitté 
Instruktörssidan under uppdatering. 
Elisabeth kontaktar Inger Jönsson angående kartorna över marker som 
ligger på hemsidan för att kontrollera så att dessa stämmer. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

En sista revision ska göras av välkomstbrevet till nya medlemmar. Det ska inte 
upplevas som en rad pekpinnar dock behöver det förmedla vilka regler som 
gäller på klubben. 

Inger har skickat information om nya valberedningsreglerna till valberedningen. 

Ändrat datum för julfest: nytt datum 3 december. Julkommittén håller på med 
planering och förberedelse. 

Emma Axklo på Veberöd.nu har kontaktat VBK om deltagande på 
julskyltningen. Vi kommer inte att delta i årets julskyltning (deltagande skulle i 
princip innebära att ha ett stånd och informera om klubbens verksamhet).  
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Marianne upptäckte i samband med kontakten med Veberöd.nu att 
information om klubben på deras hemsida behöver uppdateras. Elisabeth 
kontaktar deras webadmin och skickar över information för uppdatering. 

Georg Heineman har gått bort. Georg var med och startade VBK och var också 
en eldsjäl på klubben. Styrelsen beslutade att skicka blommor från klubben till 
begravningen och även skriva ett minnesord att lägga på hemsidan. 

Pernilla och Inger har varit på Lunds Brukshundsklubb och tittat på deras 
träningshall. Inte aktuellt för VBK just nu med tanke kommande flytt men 
kanske kan vara något att ta upp igen för diskussion när flytten är avklarad. 

Planerade helgaktivitet och kortkurser till 2022 

• 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.  
 
§ 7 Inkommen post 

Styrelsen har fått in fråga om kloklippning på klubben. Detta skulle innebära att 
klubbens lokaler används till kloklippning. Styrelsen beslutade av avböja 
förslaget av anledning att detta inte är aktiviteter som täcks av vår försäkring. 

Information från SBK 
Det har skickats ut information om generell dispens gällande digitala möten för 
2022 från SBK. Läs mer i lathunden för digitala möten på SBK’s hemsida 

§ 8 Föregående protokoll godkändes. 

§ 9 Övriga frågor 
Jill tog upp fråga om klubben ska sponsra med tryck på tränings/tävlingskläder 
som köps utan tryck på andra ställen än Actions och Trend (leverantör av 
klubbkläder). Jill undersöker möjligheter och kostnader. 

§ 10 Nästa möte är tisdagen den 11 jan. kl.18.30, på klubben. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 16  november 2021 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
     
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande  
  


