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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 8 februari 2022 
    

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

 
  
§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

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

    
§ 4 Ekonomi 

Wendy sammanställer rambudget inför årsmötet för genomgång på nästa 
styrelsemöte. 

Ekonomiska riktlinjer dokumentet färdigställs och läggs ut på hemsidan. 
Föregående version av dokumentet ligger i lösenordsskyddad mapp på 
hemsidan. Lösenordet tas bort så de dokument som finns i mappen blir 
tillgängliga för alla medlemmar. (Elisabeth uppdaterar och tar bort 
lösenordsskyddet) 

Anita Andersson skriver ut kvitto för friskvårdsbidrag till medlemmar. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Den 10 april, söktävling lägre/högre klass. 
Den 23 april, blåbärstävling i agility. 
Den 31 juli tävling agility klass 1, arrangeras tillsammans med Staffanstorps 
HK. 

Vi har fått förfrågan om vi vill arrangera distriktsmästerskap i Rallylydnad 
men styrelsen var enig att vi inte har resurser för denna typ av arrangemang 
just nu iallafall. 

B. Utbildningskommitté 

Vårens kurser har rullat igång, kurslistan på hemsidan är uppdaterad. 
Utöver ordinarie kurser har vi också två kortkurser med Lena Werner och 
helgkurser, Mantrailing och utställningsträning. 
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Elisabeth bokar helgkurserna i Mantrailing och en i utställningsträning. 
(Marianne har skickat information om vilka datum som passar). 

 
C. Underhållskommitté 

Gräsklippning och gräsklippare 
Gräsklipparen är servad men startar dock inte efter servicen. Marie tar upp 
detta med företaget för åtgärdande. 
Inger fixar dörr till klubbstugan, Lars Andersson installerar. 

D. Avel och hälsa 
Elisabeth pratar med Anita om utställning 2022. Ska vi hålla utställning bör vi 
börja planera nu och boka domare. 

E. Framtida kommitté 
Elisabeth skriver instruktion hur det fungerar att uppdatera kalendern. Alla i 
styrelsen ska ha tillgång till att uppdatera för snabbare hantering. 

Elisabeth tar bort lösenordsskydd på dokumentmappen på hemsidan (ligger 
länk till mappen på sidan Om klubben). 

Informationen om klubben är nu uppdaterad på Veberöd.nu 

Värdegrund för SBK uppdaterad, Elisabeth ser till så att länkning på 
hemsidan är korrekt. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Välkomstbrevet är nu godkänt. 
Wendy undersöker om välkomstbrevet kan skickas ut via medlem online. 

Wendy går medlemsregisterutbildning via SBK 

Marianne har rapporterat in lokal verksamhetsinformation till SBK. 

Årsmötet 
Inger håller på att sammanställa alla dokument inför årsmötet. 
Budget och mål diskuteras nästa möte. Samtliga handlingar läggs ut på hemsidan 
en vecka innan mötet. Inger kollar datum med Let för mötet. 
Vi har fått förfrågan till styrelsen om att behålla zoom licensen. Styrelsen 
beslutade att vi inte behöver förlänga licensen. Vi tecknar ny licens om 
behovet uppstår igen. 

 
§ 7 Inkommen post 

Distriktsmöte i Ängelholm, ingen representant för styrelsen, ev. åker Kerstin 
Ekholm. 
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§ 8 Föregående protokoll godkändes. 

§ 9 Övriga frågor 
Jill undersöker möjlighet att trycka klubblogo och träningsgruppsinformation på 
kläder som köps från annan leverantör än Action och Trend (vår leverantör för 
klubbkläder). Återkommer i frågan vid nästa möte.  

 Ny agilityskyltar ska köpas in, godkänt på tidigare styrelsemöte. 

 Marie tog upp fråga om vi ska delta i Hundmarschen (SBK initiativ). Styrelsen 
var enig att detta låter som ett trevligt initiativ. Marie undersöker och 
återkommer med information/förslag nästa möte. 

 Pernilla har ännu inte fått tag i alla de personer som har nycklar till klubbstugan 
som ska återlämna dessa pga bland annat avslutat medlemskap. Styrelsen 
föreslog att skicka förfrankerade kuvert för att förenkla returnerande av 
nycklarna. Detta kräver minimal insats från de som har nycklar liggande och 
inte lämnat in.  
Styrelsen diskuterade att eventuellt byta till nytt lås med tag till klubbstugan. 
Frågan diskuteras vidare nästa möte. 

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 8 mars kl.18.30, på klubben. 
  
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Protokoll för den 8 februari 2022 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
    
  
 
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande  


