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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 6 juli 2022 
    

Närvarande 
Inger Blomqvist  Jill Nilsson  
Pernilla Sande  Wendy Mörk 

 Elisabeth Christensson  Cathrine Wenngren 
Marie Möller  
 
Ej närvarande  
Annie Gottfridsson, Marianne Söderberg  
  

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi 
 Resultat och balansrapporter gicks igenom. 

Nytt system för SBK för att rapportera in årsavgiften (medlemsavgifter). Om 
förändring görs av avgiften ska detta uppdateras.  

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Jeanette Näsman är intresserad utbildning för att bli tävlingssekreterare, 
lydnad och rallylydnad. 

Catharina Svensson vill utbilda sig till tävlingssekreterare, lydnad och 
rallylydnad samt utställningsfunktionär 

Ulrika Granström vill gå utbildning till instruktörsutbildning 

Planerade tävlingar 

• Agilitytävling den 31 juli. 
• Planerad blåbärstävling agility den 17 september. 
• Examineringstävling agility (Johanna Wurm Bergström) den 5 augusti 
• Rallylydnadstävling den 2 oktober 
• Lydnadstävling den 26 november 

Annie har tagit över tävlingsbarometern. Informationen finns på hemsidan: 
https://vbkhund.se/tavlingsverksamhet/tavlingsbarometern/ 
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B. Utbildningskommitté 

Kursen till hösten börjar den 8 augusti. Kurserna läggs upp på hemsidan. 

Torbjörn kommer att vara hjälpinstruktör i allmänlydnad, Jezette 
Andreasson och Johanna Wurm Bergström hjälpinstruktörer i agility. 

Mantrailingkursen planerad att börja i slutet av augusti. 

 
C. Underhållskommitté 

Gräsklipparen 

Elisabeth skickar information om trimmer (Ryobi) till Wendy. 

Elisabeth o Pernilla målar sista delarna på klubbstugan + dörren 

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

Lars sätter upp skåpet på handikapptoaletten. Inger köper in skötbord. 
Kalle fixar renoveringen av agilityboden. 

Förslag som diskuterades och ska provas – mindre ”projektgrupper” sätts 
samman beroende på vad som behöver göras. 
Alternativ är också att ett av träningstillfällena kompletteras med uppgifter 
som behöver göras på klubben. 

Inger har varit i kontakt med kommunen om hålen i vägen. Vi får laga hålen 
själv inget som kommunen hjälper till med. Jill undersöker om vi kan få 
leverans av material till vägen. 

D. Avel och hälsa 
Utställning planeras för den 25 september. Domare bokade och domaravtal 
utskickade. Information läggs ut på hemsidan när avtalen är signerade. 
Anmälningsavgift ligger kvar på 200 kr. 

E. Framtida kommitté 
Hemsidan är migrerad och SSL ska aktiveras. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

SBK’s nya medlemssystem: Wendy har uppdaterat uppgifterna i 
medlemsregistret (access för utskick mm). Medlemsbrev för nya medlemmar är 
uppdaterat och kan skickas ut när nya medlemmar registreras. 

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

Frågan var aktivitetsbanan ska läggas diskuterades. Styrelsen kollar planen för 
att gemensamt kunna avgöra bästa placering. 
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Medlemsmöte planeras till hösten, möte, trevlig aktivitet och grillning 
(hamburgare). Förslag på datum: 2 september, 19.00 utan hund. 

En av punkterna på mötesagendan är att det går att beställa träningskläder hos 
Action och Trend. Cathrine tar med kläder för visning. 

 
§ 7 Inkommen post 

Ingen inkommen post 

§ 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).  

 Cathrine håller på att undersöka lösning med taglås till grindarna. 

 Repetition av HLR utbildning planeras till hösten. Marianne samordnar. 

Vi gör en intäktsanalys på köket nästa tävling, Wendy sammanställer. Detta för 
att få en uppfattning hur mycket intäker vi får in samt att om möjligt kunna få 
bättre beställningsunderlag till köket. 

 Lars har gjort en sammanställning för att köpa nya skyltar till klubben. Han 
skickar prisförslag för godkännande. 

 
§ 10 Nästa möte är måndag den 8 augusti kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 6 juli 2022 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande 


