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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 6 september 2022 
    

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

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi  

Inget nytt att rapportera vad gäller ekonomi. 
Styrelsen har nu fått en offert och beslutade att köpa in nya skyltar till 
klubben. Lars Andersson har tagit fram beslutsunderlag och skickat till 
styrelsen. 
Fråga om avgift för träningsgrupperna diskuterades. Frågan tas upp nästa möte 
då kassören är närvarande. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Planerade tävlingar 

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

Agilitytävlingar: blåbärstävling i våras, officiell tävling med 400 startande i 
augusti och ytterligare en blåbärstävling planerad för den 17 september. 
Tävlingarna har gått väldigt bra och agility teamet planerar att fortsätta med 
fler tävlingar nästa år. 

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

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. Det är en 
avancerad spårkurs med 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 mail till utbildning@vbkhund.se 
 
Ny instruktör: Birgitta Zetterberg, valp och allmänlydnad. 

Annie har skickat information till styrelsen med förslag om hundföreläsning, 
sund hund (E.N Wellnesscenter). Kostnad för föreläsningen 1500 kr. 
Styrelsen tycker detta kan vara ett bra och intressant föredrag för 
medlemmarna och beslutade att boka föreläsningen. Planeras för 
november då vi inte längre har så fullbokat med kurser. 

Styrelsen beslutade finansiera Jezette agilityinstruktörskurs i oktober. Hon 
har redan gått som hjälpinstruktör så efter denna kurs är hon färdig 
instruktör. 

Vi behöver ett ramverk för träningsgrupperna. Hur hantera om någon 
grupp är full om det finns medlemmar som står i kö, vad 
träningsgruppsledaren har för ansvar etc. Vi kollar med Studiefrämjandet 
om de har några riktlinjer. 

C. Underhållskommitté 

Förslag diskuterades om hur man ska göra för att få mer hjälp från 
medlemmarna när vi har underhålls och renoveringsarbete som behöver 
utföras på klubben. 

Vi kommer att prova ett nytt koncept nästkommande fixardag. Planering i 
god tid och bokning av plan och klubbstuga dvs inte öppet för träning på 
fixardagen.  

Återstående underhållsarbete: olja bänkar och terrass. Inger kollar med 
Lars om något ytterligare behöver göras på klubbhuset. 

D. Avel och hälsa 
Utställning den 25 september. Anmälan är stängd då vi nått max antal 
hundar. Anita har bokat funktionärer. Plan och klubbstuga bokat hela helgen 
24-25. 

E. Framtida kommitté 
SSL ska aktiveras på hemsidan (kvarstår från förra protokollet). 
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Mailen från hemsidan funkar nu. Instruktörssidan behöver uppdateras, 
Elisabeth uppdaterar. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Frågan om bonussystem diskuteras nästa möte då kassören är närvarande. 
Cathrine kollar med Wendy 

Sponsringsansökan till sparbanken Skåne ska göras i september. Förslag från 
Cathrine att ansöka som sponsring för utbildning av våra instruktörer 
(vidareutbildning och satsnings på ungdomsutbildning). 

 
§ 7 Inkommen post 

Från SBK: inbjudan från distriktet till dagskonferens den 5 november där man 
även får möjlighet att presentera den egna lokalföreningens behov. Vi skickar in 
underlag, deltar inte på mötet. 
 
Inger har varit på överenskommelsekonferensen. Syftet är öka samarbetet 
mellan kommunen och olika föreningar.  

§ 8 Föregående protokoll godkändes inte. Inger skickar sina synpunkter till 
Elisabeth.  

§ 9 Övriga frågor 

HLR utbildning den 21 september. Anmälan till Marianne. 

 Istället för låsbart skåp, som diskuterades på förra mötet, så beslutade styrelsen 
att införskaffa lås till dörren till lilla konferensrummet. Då har vi ett låsbart 
utrymme där vi kan ställa priser och sponsringsartiklar inför tävlingar och 
utställningar.  

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 4 oktober kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 9 september 2022 
 
 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande 


