
 

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

1 

PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 8 mars 2022 
    

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

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi 

Budgetförslaget diskuterades. Ett par frågor lyftes, Inger tar detta med Wendy 
som inte var närvarande. 

Förslaget för ekonomiska riktlinjer godkändes och läggs ut på hemsidan i 
dokument mappen (på sidan Allt om klubben) 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Kommande tävlingar 

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. 

Bara en anmäld till söktävlingen vid datum för styrelsemötet, krävs 3 för att 
arrangera. Sista anmälningsdatum 19 mars. 

B. Utbildningskommitté 

Ingrid Ericsson har meddelat att hon inte längre vill vara tävlingsansvarig.  
Hon stannar som tävlingsansvarig året ut. Fråga som lyftes på mötet var vad 
som ingår i rollen som tävlingsansvarig. 
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Inger kollar med distriktet. Bra att ha detta tydligt och dokumenterat vid 
rekrytering av ny ansvarig. 

Birgitta Zetterberg är nu färdig instruktör. 

2 nya kurser i allmänlydnad på gång. 

Mantrailing kurs med Christer Hansson bokad 1-3 april på klubben. 

Föredrag med Bengt-Åke Bogren gällande exteriörbedömning och 
utställning planeras till hösten. 

Elisabeth och Marie Petersen har diskuterat och planerar en ringträning 
med utställningstips på klubben innan utställningen i Malmö till påskhelgen. 

 
C. Underhållskommitté 

Gräsklipparen är ju fixad inför kommande säsong. 

Inger fixar dörr till klubbstugan, Lars Andersson installerar. 

Agilityboden är i så dåligt skick efter vintern att den behöver ersättas 
snarast. Jill håller på att undersöka möjligheter att få en container istället. 
Kostnadsuppskattning mellan 15-25 000 kronor. 
Styrelsen är av uppfattning att denna kostnad är ok men Inger verifierar 
med Wendy (inte närvarande på mötet) innan beslut. 

Inger kontaktar även kommunen angående de hål det blivit i vägen utanför 
klubben nu under vintern. Vägen behöver lagas. 

Karmen på gaveln på klubbhuset (sidan där vi har containern) behöver lagas. 
Jill ber Lars titta på detta nästa gång han är på klubben. 

D. Avel och hälsa 
Utställning planeras för den 25 september. Elisabeth och Anita ansvariga. 

E. Framtida kommitté 
Instruktion om hur uppdatering av kalendern fungerar gicks igenom.  

Lösenordsskyddet på dokument mappen på hemsidan är bortplockat 
(ligger länk till mappen på sidan Om klubben). 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

SBK’s nya medlemssystem har orsakat en hel del problem för lokalklubbarna. 
Det är problem med hur man skickar ut information till klubbarna men även 
vem som får skicka ut information till medlemmarna. Enligt SBK ska det finnas 
en medlemsansvarig hos varje klubb som även ansvarar för utskick. Inger 
kontroller om vi behöver en medlemsansvarig eller om detta ansvar kan ligga  
hos ordförande och kassör. 
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Årsmötet 
Årsmöte hålls på klubben 19.00 den 6 april. Kallelse skickas ut 8 mars till alla 
medlemmar. 
Årsmöteshandlingar i princip färdiga. Saknas en kort text om aktiviteter i 
lydnadsträningsgruppen. Elisabeth skriver en kort text som stäms av med 
Kenneth (träningsgruppsansvarig). 

Cathrine har aktiverat vår samarbetsavtal med Granngården (Vinn-Vinn-avtal 
med Granngården). Som medlem i VBK och Granngården samlar man poäng till 
klubben vid inköp på Granngården. Mer information om avtalet läggs ut på 
hemsidan. 

 
§ 7 Inkommen post 

Utställning i Malmö till påskhelgen. Vi har fått förfrågan om vi kan ställa upp 
med funktionärer men eftersom det rör sig om så många personer och att man 
måste skriva på ett avtal där man garanterar medverkan avböjer vi förfrågan. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes. 

§ 9 Övriga frågor 
Jill håller på att undersöka möjlighet att trycka klubblogo och 
träningsgruppsinformation på kläder som köps från annan leverantör än Action 
och Trend. Elisabeth gör mall med våra logotyper och skickar mall och 
logotyper i tryckkvalitet till Jill för att skicka vidare till tryckleverantören.  

 Har kommit frågor var vi förvarar första förband lådan i klubbhuset (ligger i 
bokhyllorna i utbildningssalen). För att det ska vara lättare att hitta beslutade 
styrelsen att flytta till samma ställe som vi har hjärtstartaren på och även sätta 
en tydlig skylt. (Det finns både första förband till människor och hundar) 

 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. (Kvarstår eftersom Marie 
inte var närvarande i mötet.) 

 Frågan hur det gått att få in nycklar från gamla och icke medlemmar tas upp 
igen nästa möte eftersom Pernilla in var närvarande. 
Cathrine håller på att undersöka hur det eventuellt skulle fungera att byta till 
tag lås. Frågan diskuteras vidare nästa möte. 

 Studiefrämjandet har ställt fråga om de får använda digitala bilder från VBK. 
Är helt ok att använda bilder som Torbjörn tagit.  

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 19 april kl.18.30, på klubben. 
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§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 8 mars 2022 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
    
  
 
______________________________ 
Justeras, Marianne Söderberg  


