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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 31 maj 2022 
    

Närvarande 
Inger Blomqvist  Jill Nilsson  
Marianne Söderberg  Wendy Mörk 

 Elisabeth Christensson  Cathrine Wenngren  
 
Ej närvarande  
Pernilla Sande, Annie Gottfridsson, Marie Möller  
  

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi 

Följande inköp diskuterades: ny toner, ny projektor för fast installation i stora 
utbildningssalen (kostnad mellan 5-7000 kr), Office paket till kontorsdatorn 
samt diverse utrustning till handikapptoaletten. Elisabeth tar fram specifikation 
på projektor till styrelsen alla övriga inköp godkändes av styrelsen.  

Studiefrämjandet har ändrade rutiner vad gäller aktivitetsstödet (upp till 15000 
kr). Från och med nu ska utrustning köpas in av studiefrämjandet och klubben 
får ett långtidslån (tidigare köpte vi in och fick bidraget). Wendy kollar de nya 
rutinerna återkommer med mer information. 

Begagnat slalomhinder inköpt till agilitybanan. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Jeanette Näsman är intresserad utbildning för att bli tävlingssekreterare. 
Marianne kollar vilken inriktning, lydnad eller agility. 

Klubben har generellt brist på funktionärer för tävling och utställning. 
Styrelsen beslutade att lägga upp en fråga på Facebook om det finns 
medlemmar som är intresserade av att utbilda sig (tävlingssekreterare, 
skrivare, inropare och ringsekreterare). 

Planerad blåbärstävling agility den 17 september. 

Annie har tagit över tävlingsbarometern. Elisabeth uppdaterar information 
på hemsidan. Ska även läggas till information att man måste tävla för VBK 
för registrering. 
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B. Utbildningskommitté 

Sista kurserna för våren är igång nu. Vi har haft 14 kurser och 2 
specialkurser. 

Lydnad i vardagen är en ny kurs med Therese som pågår just nu. Kursen 
inkluderar social träning, miljö träning och vardagslydnad. Ny kurs planeras 
till hösten. Kursen döps om till hösten till Hundar i vardagen. 

 
C. Underhållskommitté 

Nästa fixardag den 11 juni. Planerade aktiviteter: målning och bygga 
aktivitetsbana.  

Extra dörren som ska sätta i klubbstugan är grundmålad. Dörren sätts upp 
när den är målad. 

Agilityboden 
Eftersom det visat sig väldigt svårt att hitta en container för att ersätta 
nuvarande agilitybod beslutades att renovera boden istället. 

Inger har varit i kontakt med kommunen om hålen i vägen. Vi får laga hålen 
själv eftersom vägen igår i vårt arrende. Jill undersöker om vi kan få leverans 
av material till vägen. 

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

E. Framtida kommitté 
Hemsidan håller på att gås igenom. Protokoll och Dokument och blanketter 
har flyttats upp i strukturen så att de nu är synliga direkt när menyn (Om 
klubben) öppnas. Elisabeth kollar om vi kan använda blankett för 
körersättning från distriktets sida. 
Vi avvaktar med att flytta hosting till SBKs eftersom deras webbplats verkar 
ha en del barnsjukdomar. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Fortfarande oklart vad gäller rättigheter i SBKs nya medlemssystem.  

Har gått ut förslag från kommunen om Hasslemölla området. VBK finns med i 
förslaget. Inger undersöker vidare och håller styrelsen informerad. 
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§ 7 Inkommen post 

Klubben har fått tackkort från George Heinemanns syster för blommorna som 
skickades till begravningen. 

§ 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 har gjort förslag på var trycket ska sättas (för att matcha 
våra andra klubbkläder). Elisabeth skickar skisserna till alla i styrelsen. 

 Cathrine håller på att undersöka hur det eventuellt skulle fungera att byta till 
taglås. Frågan tas upp igen nästa möte. 

 Repetition av HLR utbildning planeras till hösten. Marianne informerar på 
instruktörsmötet. Elisabeth skickar till spårgruppen (Anita) och Cathrine och Jill 
informerar agility sektionen. 

 
§ 10 Nästa möte är onsdagen den 6 juli kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 31 maj 2022 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Marianne Söderberg 


