
 

Veberöds Brukshundklubb  Organisationsnummer: 845002-6995 
Box  83   
247 26 VEBERÖD 
E-post: veberodbk@telia.com 
Hemsida: vbkhund.se   

1 

PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 11 januari 2022 
    

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

  
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Ekonomi 

Wendy informerade om att arbetet med bokslutet för 2021 är i full gång och 
att siffrorna ser bra ut. Kurserna har gett goda inkomster till klubben. I övrigt 
inget att rapportera. 
 
Genomgång och godkännande av de ekonomiska riktlinjerna skjuts fram till 
nästa möte. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Lydnadstävlingen i november gick bra, vi hade ca 80 startande. 
 
Den 10 april ska det hållas en officiell söktävling lägre/högre klass. 
 
Den 23 april ska det hållas en blåbärstävling i agility. 
 
Marianne tog upp att det behövs fler tävlingssekreterare och att förslag på 
intresserade tacksamt tas emot. 

 

B. Utbildningskommitté 

Det är fortsatt stort intresse för att gå kurs. Följande kurser har vi 
instruktörer till och de kommer starta under våren: en valpkurs, tre 
allmänlydnad I kurser, en agility nybörjarkurs, en agility fortsättningskurs 
och en ungdomskurs. Avtalsinstruktör ska tillfrågas om rallylydnadskurs. 
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Torbjörn Enochson önskar hålla i en aktivitetsgrupp som blandar lite agility 
med trick och trix. Han ska skriva ner ett förslag på träningsupplägg och 
lämna till Marianne och Cathrine innan aktivitetsgrppen läggs in på hemsidan 
för anmälan. 

Lena Werner kommer även i år hålla två kortkurser. Diskussion kring vad 
kortkurserna ska kosta. Marianne undersöker vad vi tog för kurserna förra 
året och beslut om avgift tas vid nästa styrelsemöte. 

Torbjörn Enochson och Ulrika Granqvist kommer vara hjälpinstruktörer vid 
vårens kurser och eventuellt utbilda sig till instruktörer i framtiden. 

Vid föregående möte beslutades att vi skulle boka in en extren instruktör 
för att hålla en Noseworkkurs. Marianne har varit i kontakt med 
instruktören och då personen i fråga saknade F-skatt så kan vi tyvärr inte 
genomföra kursen.  

Det behöver rensas upp på hemsidan avseende kursinformation. De kurser 
som ej längre är aktuella behöver tas bort, till exempel spårkursen. 

På föregående möte diskuterades möjligheten att hålla en agilitykurs för 
ungdomar som komplement till träningsgrupperna. Frågan har lyfts i 
agilitygruppen och även om inställningen till idén är positiv så har ingen tid 
att hålla i en sådan grupp för tillfället.  

Hundar som är lösa under hundförbudstiden ska, enligt SBK, medföljas av 
en ansvarig som har fått styrelsens godkännande att svara för att lösa 
hundar är under kontroll. Styrelsen kom fram till att det endast är 
träningsgruppen i sök som berörs. Ansvarig för den är Inger Jönsson. Sbk 
har tagit fram ett formulär för styrelsens godkännande. Wendy pratar med 
Inger Jönsson. 

 
C. Underhållskommitté 

 
Gräsklippning och gräsklippare 
Gräsklipparen behöver lämnas in på service. Pernilla har försökt nå Göran 
om information och vart vi tidigare lämnat in gräsklipparen men utan att 
lyckas. Pernilla och Marie undersöker vart gräsklipparen kan lämnas in och 
ombesörjer att den blir servad. 
 
Lars har erbjudit sig att installera dörren i klubbstugan om Fredrik Nilsson 
kan ordna låset. 
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Kommunen har varit och klippt de grenar som hängde in över parkeringen 
så nu kan man enkelt mötas två bilar på vägen igen. 
 
Lars har satt upp en ny lampa utanför handikapptoaletten och köpt in 
element till de två toaletter som saknade värme. Elementen installeras av 
Dalby Elektriska under januari. Styrelsen beslutade att, på grund av 
kostnaden, vänta med förslagen att sätta ny belysning på långsidan mot 
parkeringen och vägguttag på terrassen för belysning mm 
 
De dyra elpriserna diskuterades. Wendy kontrollerar hur klubbens elavtal 
ser ut. 
 

D. Avel och hälsa 
Inget att notera på denna punkt. 

E. Framtida kommitté 
Ibland tar det tid innan aktiviteter läggs in i kalendern på hemsidan. Cathrine 
kontrollerar med Elisabeth vem som har behörighet att ändra i kalendern 
och om fler i styrelsen kan få behörighet. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Välkomstbrevet som tidigare diskuterats ska skickas ut till styrelsen för 
godkännande innan vi lämnar ut det till instruktörerna. 
Wendy undersöker om välkomstbrevet kan skickas ut via medlem online. 
 
Elisabeth har tagit fram underlag till två helg-/kortkurser, en i Mantrailing och 
en i utställningsträning. Olika datum för kurserna diskuterades. Marianne pratar 
med Elisabeth om kurserna och vilka datum som kan passa. 
 
Årsmötet 
Styrelsen diskuterade huruvida det kommer gå att genomföra årsmötet som 
planerat eller ej. Ett alternativ som lyftes fram var att hålla mötet digitalt eller 
eventuellt att styrelsen träffas fysiskt men att medlemmarna kan ansluta digitalt. 
Cathrine undersöker vad som gäller vid digitala möten och vilka alternativ vi 
har. Inger sammanställer verksamhetsberättelsen  inför årsmötet. 

 
Nya tennfat behöver köpas in till vinster i barometern. Styrelsen beslutade att 
Marianne kan köpa in de tennfat som behövs. 
 

 
§ 7 Inkommen post 

Ingen inkommen post att rapportera. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes. 
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§ 9 Övriga frågor 
Jill har inte haft möjlighet att titta på kostnader för tryck på träningskläder. 
Återkommer i frågan vid nästa möte. 

 Inger gick kort igenom information från distriktsmötet. Ingen information 
framkom som direkt berör klubben. Protokoll från mötet finns att läsa på SBKs 
hemsida för de som är intresserade. 

 Det har inkommit önskemål om att eventuellt anordna en 
agilityinstruktörsutbildning på klubben. Styrelsen ställer sig positiv till detta 
förslag. 

 Jill informerade att agilitygruppen eventuellt kommer inleda ett samarbete med 
Staffanstorps hundklubb avseende officiella agilitytävlingar.  

 Pernilla har ännu inte fått tag i alla de personer som har nycklar till klubbstugan 
men som ska återlämna dessa pga bland annat avslutat medlemskap. Hon 
fortsätter söka dem. Det diskuterades kring vilket ersättningsbelopp som är 
skäligt ifall nycklarna inte återlämnas. På nyckelkvittensen framgår det att 
innehavaren ska ersätta klubben för kostnaden för ett låsbyte. Denna kostnad 
kan dock bli ganska omfattande. Frågan bordläggs till nästa möte. 

 
 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 8 februari kl.18.30, på klubben. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Protokoll för den 11 januari 2022 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Cathrine Wenngren Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
    
  
 
______________________________ 
Justeras, Marie Möller  


