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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 26 april 2022 
    

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

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi 

Ekonomin för klubben ser bra ut. Vi har mycket pengar på kontot. Wendy 
sätter in ytterligare 100 000 på vårt fastränte konto. Nuvarande fastränte 
konto (100 000 insatt) har löpt ut. Wendy återför utbetalt belopp + ytterligare 
100 000 till fastränte kontot för en ny 6 månaders period. Det blir då totalt 
200 000 på fastränte kontot. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Söktävling genomförd den 10 april, allt gick bra. Även blåbärstävlingen i 
agility genomförd med många (54) startande. Trevlig tävling med nöjda 
deltagare. 

Kommande tävlingar: 

31 juli agility tävling, arrangeras tillsammans med Staffanstorps HK. 
Not: hela planen ska användas och är bokad i kalendern. 

KM i agility 21 juli 

Lydnadstävling den 26 november 

B. Utbildningskommitté 

Ingrid Ericsson slutar som tävlingsansvarig vid årsskiftet. Inger undersöker 
vad som ingår i rollen som tävlingsansvarig. 
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Bra att ha detta tydligt och dokumenterat vid rekrytering av ny ansvarig. 

Länk till domarersättningsavtal ska läggas in på hemsidan, Elisabeth 
uppdaterar. 

Ny kurs på gång Lydnad i vardagen med Therése Andersson startar i maj. 

Helgkursen i mantrailing med Christer Hansson var väldigt uppskattad. 
Fråga lyftes i styrelsen om fortsättningskurs kan köras till hösten. Styrelsen 
beslutade att boka en fortsättningskurs till hösten. Elisabeth kontaktar 
Christer och bokar kursen. 

Johanna Wurm har anmält intresse att gå tävlingsledarutbildning agility. 
Kostnad 1200 kr samt eventuellt någon ytterligare kostnad vid 
domarprovet. Styrelsen beslutade att godkänna kostnaden för 
utbildningen. Inger skriver rekommendationsbrev för ansökan. 

 
C. Underhållskommitté 

Gräsklipparen är servad men verkar inte fungera riktigt som den ska. Marie 
återkopplar till serviceverkstaden för att får detta åtgärdat. 

Dörr till klubbstugan levereras i veckan. 

Agilityboden 
Jill håller på att undersöka möjligheterna för inköp av container för att 
ersätta boden. Elisabeth kollar eventuellt inköpsställe och återkopplar till 
Jill. 

Inger kontaktar kommunen angående hålen i vägen utanför klubben. Vägen 
behöver lagas. 

Lars har skickat över en excel lista med plan för underhåll. Bra upplägg med 
listan som from nu är det samlingsdokument där alla underhållsaktiviteter 
ska läggas in. 

Styrelsen diskuterade behov av fixardag. Det finns ett antal punkter som 
behöver åtgärdas (läggs in i underhållsplanen). Förslag på datum 21 eller 22 
maj alternativ 14 eller 15 maj. Inger kollar med Lars vilket som passar bäst.  

Elisabeth undersöker vad det skulle kosta att köpa in en ny projektor samt 
att göra en fast montering i stora salen. Projektorduken är på plats men de 
projektorer vi har på klubben är gamla och det saknas kablage till nyare 
datorer vilket gör att de i princip inte går att använda. 

Gräsklippning till sommaren 
Förslag gällande gräsklippning av planen för kommande säsong är att 
Wendy’s barn har detta som sommarjobb. Ersättning 500 kr per klippning + 
eventuellt extra ersättning om trimning behövs (runt klubbstuga, stolpar 
etc.). 
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Styrelsen beslutade att gräsklippningen sommaren 2022 sköts av 
sommarjobbarna. 

D. Avel och hälsa 
Utställning planeras för den 25 september. Elisabeth håller på att boka 
domare. 

E. Framtida kommitté 
Hemsidan ska gås igenom. SBK har byggt om sin sida vilket fått till följd att 
vi har brutna länkar på VBKs hemsida. En del är justerade redan men bra att 
gå igenom alla sidor. Vi ska också lägga in dokumenten så att de är lättare 
att hitta/synligare i menyn. Elisabeth ansvarig för uppdateringarna. 
Elisabeth undersöker även vad det skulle innebära att flytta till hosting hos 
SBK som nu erbjuder den möjligheten.  

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Alla problem med SBKs nya medlemssystem är inte lösta än. Wendy och Inger 
löser inloggning och utskick tills allt är utrett vad gäller vem som ska ha access 
till registret. 

Informationen (kontaktpersoner) om VBK hos distriktet är utdaterad. Inger ser 
till så att informationen uppdateras. 

  
§ 7 Inkommen post 

Det är möte i Veberöd den 27 april om föreningarnas dag. Marianne går dit och 
lyssnar för att undersöka om det är något som är aktuellt för klubben. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 

§ 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. 
(punkten kvarstår från förra protokollet) 

 Eftersom Marie inte haft möjlighet att driva vidare planerna för att delta i 
hundmarschen beslutades att inte delta i denna aktivitet. 

 Barn och ungdomskurs planeras för sommaren. Vi har redan fått frågor om det 
blir någon sommarkurs. Marie är ansvarig och har börjat planera. 

 Cathrine håller på att undersöka hur det eventuellt skulle fungera att byta till 
taglås. Frågan diskuteras vidare nästa möte. (punkten kvarstår då Cathrine inte 
var närvarande på mötet) 
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 Annie tog upp fråga om friskvård för hund på klubben, föreläsning och möjlighet 
att få massage till hund. Styrelsen tyckte detta var ett bra förslag. Annie 
undersöker vidare och återkommer med mer information nästa möte. 

 Pernilla har fått tips om en lada som eventuellt skulle kunna användas vintertid 
för inomhus träning. Pernilla undersöker vidare och återkommer med 
information på nästa möte. 

 Behov av sjukvårdsansvarig på tävling och utställning diskuterades. Förslaget var 
att använda medlemmar och/eller funktionär som är sjukvårdsutbildad om 
möjligt för att kunna ge snabb hjälp på plats. I samband med detta diskuterades 
även en repetition av HLR utbildningen som gjordes när klubben fick 
hjärtstartaren. Marianne undersöker om vi kan få en ny HLR utbildning och när 
det isåfall skulle vara möjligt och passa i tiden. 

 Handikapptoaletten fungerar för närvarande inte som handikapptoalett då den 
används för förvaring. Toaletten ska städas och bordet och skåpet ska flyttas så 
att det är möjligt att komma in på toaletten med rullstol. 

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 31 maj kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 26 april 2022 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande 


