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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 8 augusti 2022 
    

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

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi  

Pengar inbetalt från Studiefrämjandet för vårens kurser. 
Vi behöver ansöka hos skatteverket om att vara säsongsarbetsgivare (för 
betalning till domare m.fl., alla som får arvode och som inte har f-skattsedel). 
Redovisning av köket efter agilitytävlingen. Wendy gör uppskattning baserat på 
vad som sålts och vad som köpts in. 
Inköp 
Styrelsen beslutade att köpa in rallylydnadsskyltar och skylthållare för  
bidraget från Studiefrämjandet. Styrelsen beslutade också att de nya skyltarna 
avvänds av kurserna och vid tävling. De gamla skyltarna används tills vidare av 
träningsgrupperna. 
Styrelsen beslutade att köpa in en projektor till stora utbildningssalen.    

Styrelsen beslutade att köpa in 3 ”mässtält” att använda till tävlingar och 
utställning. De gamla tält vi har är av varierande kvalitet och det är mycket 
tveksamt och det klarar ett rejält regn. Wendy beställer tält. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Agilitytävlingen den 31 juli: 420 starter. Positiv feedback från tävlande och 
många sponsorer. Johannas (Wurm Bergström) examineringstävling den 5 
augusti gick bra, hon är nu godkänd tävlingsledare. 
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Finns priser och rosetter till kommande Rallylydnadstävling. 

Planerade tävlingar 

• Planerad blåbärstävling agility den 17 september. 
• Rallylydnadstävling den 2 oktober 
• Lydnadstävling alla klasser den 26 november 

B. Utbildningskommitté 

Kurserna har startat, först kursen valpkurs. Vi har 11 kurser planerade för 
höstterminen. Förslag från Jessica att köra förmiddagskurser (rallylydnad, 
specialsök, valpkurs). Bra att testa med reservation för att kursen bara 
startar om den blir full alternativt att kursledaren godkänner antal deltagare 
för att hålla en kurs. 

Det har kommit en inbjudan till valp- och allmänlydnadsinstruktörskurs från 
SBK. Marianne kollar med Ulrika Grankvist. Styrelsen beslutade att 
godkänna kostnaderna för utbildningen förutsatt att Ulrika fortfarande är 
intresserad. 

Kommer troligtvis också en kurs som skrivare framöver. Jeanette Näsman 
är intresserad. Marianne kollar med Catharina Svensson också. 

 
C. Underhållskommitté 

Gräsklipparen fungerar bra nu och en grästrimmer är inköpt. 

Klubbstugan och dörren är målad och dörren är nu uppsatt. Fredrik har 
köpt lås till dörren som monteras inom kort. 

Förslag att ta upp på medlemsmötet att vi behöver hjälp med 
underhållsaktiviteter av olika typ. Frågan ställs om vilket forum som funkar 
bäst (sms, mail etc.). 

Skötbordet är på plats på HKP-toaletten.  

Jezettes vaktmästare kollar hålen på vägen i veckan och hör av sig när han 
vet vad som behöver göras.  

Elisabeth köper in projektor och ser till att den monteras. Kollar även den 
TV som står i förrådet om det kan funka som extra skärm (till dator). 

Lars Andersson har tagit fram förslag till utformning och antal skyltar som 
ska användas vid tävling och utställning. Styrelsen har godkänt förslaget. Lars 
begär nu slutlig offert från tillverkaren och återkommer så snart han fått 
prisuppgift. 

Det finns snöstaket som kan användas för att avgränsa parkering på tävling 
och utställning (och stoppa om någon hund kommer lös). 

Anslagstavlan vid grinden ska fräschas upp och nya anslag ska sättas upp. 
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D. Avel och hälsa 
Utställning planeras för den 25 september. Domare är bokade och har 
signerat avtal. Hemsidan är uppdaterad med information och 
anmälningsformulär. 

E. Framtida kommitté 
SSL ska aktiveras på hemsidan (kvarstår från förra protokollet). 
(SSL Secure Sockets Layer, ett certificat för säker dataöverföring) 

Har kommit ovanligt lite mail till styrelsemedlemmarna. Elisabeth kollar så 
att alla email adresser via hemsidan är rätt konfigurerade och skickar en 
lista till styrelsen (vilka adresser som finns och vem de går till). 

 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Aktivitetsbanan har börjat byggas på nedre delen av planen. 

Medlemsmöte är planerat till den 2 september, tid 19.00. Utöver ordinarie 
mötesagenda blir det lite trevliga aktiviteter (utan hund), grillning (korv och 
hamburgare) och fika. Marie planerar aktiviteterna och Marianne bokar mat 
med Anette. 

Styrelsen beslutade  att anlita Bengt-Åke Bogren för en utställningsföreläsning 
den 8 oktober, kostnad 50 kr för medlemmar och 100 kr för icke medlemmar, 
gratis för instruktörer och hjälpinstruktörer. Elisabeth lägger in information om 
föreläsningen och anmälan på hemsidan. Begränsat antal, först till kvarn. 

Frågan om ”bonussystem” för funktionärer diskuteras. Behövs någon form av 
belöning för att hjälpa till med diverse aktiviteter. Annie och Cathrine kollar 
vad andra gör. Rabatt på kurser, anmälningsavgift eller liknande diskuterades.  

 
§ 7 Inkommen post 

Inbjudan till Överenskommelsekonferens Lunds kommun 27 augusti, Inger 
deltar. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 

§ 9 Övriga frågor 

Marianne har kontaktat Per Jakobsson om HLR utbildning. Föreslaget datum 21 
september. Informera på medlemsmöte. Elisabeth lägger in på hemsidan när 
Marianne bokat. Separat mail till instruktörerna och träningsgruppsledare. 

Komplettera sjukvårdslådan med Resorb och huvudvärkstabletter. Marianne 
köper in. Sjukvårdslåda finns för människor och hund. Finns även hundpool som 
kan användas vid varmt väder. 

 Förslag att införskaffa låsbara skåp till förvaring av priser till tävlingar mm som 
behöver förvaras i klubbhuset diskuterades. 
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Antalet medlemmar har stigit från 325-350 före pandemin till idag 480. 
 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 6 september kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 8 augusti 2022 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Marie Möller 


