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PROTOKOLL  
 
 
Medlemsmöte VBK fredagen den 2 september 2022 
  
Närvarande från styrelsen: 
Inger Blomqvist, ordf.  Wendy Mörk, kassör 
Cathrine Wenngren, vice ordf. Pernilla Sande 
Elisabeth Christensson, sekr. Marianne Söderberg 
 Jill Nilsson 

Ej närvarande: 
Annie Gottfridsson  Marie Möller 
 
Bilaga: Närvarolista  

  
§ 1  Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
  
§ 2  Kerstin Ekholm valdes till att justera protokollet.  
 
§ 3 Mötets har utlysts i tid. 
  
§ 4  Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Ekonomi 

Wendy informerade om klubbens ekonomi. Stigande medlemsantal (490 
medlemmar augusti 2022) och stigande antal kurser vilket har gett ett bra 
kassaflöde. Ett stort antal inköp har gjorts till klubben: rallylydnadsskyltar, 
agilityhinder (slalom), projektor, tält och skyltar (till tävlingar och utställning) 
och grästrimmer. Under resten av året kommer därför inköpen att begränsas. 

 Elförbrukningen 
Förra vintern stängde vi av lamporna längst ned på planen och försökte hålla låg 
temperatur i klubbhuset för minskad elförbrukning. Dessa åtgärder gjorde stor 
skillnad, mellan 20-30 % mindre förbrukning. Med tanke på stigande elpriser så 
måste vi fortsätta med samma åtgärder kommande vinter. När behov finns kan 
vi såklart tända upp hela planen. 

 Studiefrämjandet 
 Vi rapporterar kursnärvaro till studiefrämjandet vilket gör att vi kan få bidrag 

till exempelvis ny utrustning. From nu är det nya regler för användning av 
bidraget. 
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De nya reglerna innebär att i stället för att skicka in kvitton och få ersättning så 
köper Studiefrämjandet in utrustningen. Vi lånar utrustningen med 3 års 
avskrivning, efter detta är utrustning vår. 

  
§ 6  Rapporter från utskotten  

A. Tävlingskommittén 
Klubben har haft flera agilitytävlingar i år: blåbärstävling i våras, officiell tävling 
med 400 startande i augusti och ytterligare en blåbärstävling är planerad till den 
17 september. Tävlingarna har gått väldigt bra och agility teamet planerar att 
fortsätta med fler tävlingar nästa år. 

Rallylydnadstävling är planerad till 2 oktober och lydnadstävling alla klasser till 
26 november. 

B. Utbildningskommittén, HUG  
12 kurser har startat nu i höst. 
Nya kurser är specialsök grund och fortsättning, väldigt populära kurser. 
Mantrailing är också en ny kurs som går under höst/vinter. Mantrailing är en 
avancerad spårkurs men spår på hårda och smittade underlag. 

Alla kurser läggs på hemsidan. Om man har något önskemål om kurs som inte 
finns i listan kan man skicka en intresseanmälan till utbildning@vbkhund.se 
Klubben har en ny instruktör, Birgitta Zetterberg, valp och allmänlydnad. 
Klubben använder både egna och avtalsinstruktörer till kurserna. 
 
C. Underhållskommittén  
Gräsklipparen har servats och reparerats. 

Underhållsarbete har gjorts på klubbstugan och en extra dörr har satts in (för 
att, när det behövs, bara kunna ge tillgång till toaletterna). 

Hålen i vägen utanför klubben kommer att åtgärdas.  

 

Den nya projektorn är monterad i stora salen. Instruktion om hur man 
använder den ska skrivas och läggas tillsammans med kablage och fjärrkontroll. 

Första versionen av ny aktivitetsbana är på plats. Banan ska kompletteras med 
ytterligare aktiveringsutrustning. 
 
D. Avel och hälsa  
Den 25 september har klubben en inofficiell utställning alla klasser 
Vi har fått in många anmälningar och ser fram emot en trevlig utställning. 
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E. Framtida kommitté 
Hemsidan håller på att uppdateras till https för bättre säkerhet. Det är en 
justering som behöver göras i de tekniska inställningarna.  
 
F. Styrelseledamöternas utskott 
SBK har bytt medlemssystem. På Mina sidor kan man logga in och ladda ner en 
QR kod för medlemsbevis.  
Marianne informerade om HLR utbildning 21 september, 19.00 i klubbhuset. 
Anmälan sker till Marianne. 
Inger informerade om att markarbetena som påbörjats utanför appellplanen i 
princip inte kommer att påverka appellplanen. Klubben har arrendeavtal till 
siste december 2027. I Tekniska förvaltningens utredning för Hasslemölla öster 
om Veberöd föreslås att Veberöds brukshundsklubb ska inkluderas i området.  

 
 § 7  Övrigt  

Förslag från medlemmarna 
Byte till halogenlampor i strålkastaren vid agilityboden för minskad 
elförbrukning. 

  
§ 8  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
 
 
 
Protokoll för medlemsmöte fredagen den 2 september 2022 
 
 
 
___________________________  ___________________________  
Sekreterare, Elisabeth Christensson  Ordförande Inger Blomqvist 
 
 
 
___________________________  
Justeras, Kerstin Ekholm 


