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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 4 oktober 2022 
    

Närvarande 
Inger Blomqvist  Jill Nilsson  

 Elisabeth Christensson  Marianne Söderberg 
Annie Gottfridsson 
 
Ej närvarande  
Pernilla Sande  Cathrine Wenngren 
Wendy Mörk  Marie Möller 
 
  

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi  

Rapport från utställning och tävlingar nästa styrelsemöte. 

Ett nytt agilitydäck behöver köpas in (för att ha ett tävlingsgodkänt hinder). 
Styrelsen beslutade att godkänna inköp förutsatt att hindret kan köpas till 
rabatterat pris. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Vi har fått mycket positiv respons för de tävlingar vi haft, blåbärstävling 
agility den 17 september och rallylydnadstävling den 2 oktober. 

Planerade tävlingar 

• Söndag den 9:e klubbmästerskap i agility 
• Lydnadstävling alla klasser den 26 november 

Planerade tävlingar 2023 

• Blåbärstävling 22 april  
• Agilitytävling 27-28 maj 

B. Utbildningskommitté 

Distriktet kommer att anordna en utbildning för rallylydnadsskrivare. 
Marianne har informerat rallylydnads sektionen om någon är intresserad. 
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Distriktet har också planerat en instruktörsutbildning. Vi har eventuellt en 
person som är intresserad i klubben. Marianne undersöker och tar fram 
introduktionsmaterial (vad krävs för att blir instruktör) så vi kan dela detta 
med personer som är intresserade och eventuellt (baserat på utformning av 
materialet) lägga det på hemsidan. 

Torbjörn Enochson är intresserad av ringssekreterare för utställning 
utbildning. Sydskånska kennelklubben arrangerar utbildning i februari 2023. 
Kostnad 750 kr. Styrelsen beslutade att godkänna denna kostnad. 

Jeanette Näsman och Catarina Svensson har anmält sig till 
tävlingssekreterarutbildning. Styrelsen beslutade att betala deras 
utbildning. 

Kursutvärderingsblanketten ska ses över och uppdateras. När blanketten är 
uppdaterad och godkänd lägger vi den på hemsidan för nedladdning och 
utskrift. 

C. Underhållskommitté 

Alla möbler och grillar ska ställas in inför vintern. Görs efter 
lydnadstävlingen den 26 november. 

De nya skyltarna som tagit fram behöver förvaras inomhus för att inte 
förstöras. Lars har gjort förslag på ställning för att hänga upp skyltarna. 
Utöver plats för att förvara skyltarna behöver vi skåp för förvaring. Inger 
och Lars tar en diskussion om var i klubbstugan vi kan sätta ställning och 
skåp. Inger återkommer med förslag. 

Rökning på appellplanen är förbjuden eftersom det är inhägnad allmän plats. 
Denna information ska läggas in på hemsidan under Om klubben. 

Wendy har gjort ett kostnadsestimat gällande byte av belysning på planen 
till mer energisnåla strålkastare. (Detta var även en fråga som togs upp av 
medlem på medlemsmötet den 6 sep.). Om vi strålkastarna ska bytas måste 
vi anlita ett externt företag. Med anledning av att detta innebär en stor 
kostnad avvaktar vi tillsvidare med bytet. (Nuvarande kostnad med 3-4 
strålkastare tända ligger mellan 75-100 kr per kväll.) 

D. Avel och hälsa 
Utställningen den 25 september gick bra, strax under 200 utställare. 
Hemsidan är uppdaterad med resultat och nytt bildgalleri från utställningen.  

E. Framtida kommitté 
Hemsidan är nu uppdaterad med SSL (för säker dataöverföring). 
Vidarebefordra funktionen för alla mailadresser ska enligt leverantören 
fungera utan att vi behöver utöka vår licens. Elisabeth gör testutskick för att 
verifiera att mailen fungerar. 
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§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Förslag har kommit in att vi ska använda porslinsmuggar istället för 
engångsartiklar. Vi kommer att göra slut på de engångsartiklar vi har därefter 
köper vi in pappersartiklar framöver. 

Föreläsning sund hund (E.N Wellnesscenter). 
Förslag är att boka en vardagskväll och en helg (halvdag). Max antal 10-15 pers. 
min 10, kostnad 150 kr per åhörare. Annie återkopplar till leverantören och 
återkommer med upplägg som skickas till styrelsen för godkännande. 
Bokning sker via Studiefrämjandet. 

Distriktsmöte i Ängelholm lördagen den 5 november. Vi kommer inte att delta 
men Inger har pratat med Let om att skicka in önskemål om behov av 
utbildning för funktionärer och instruktörer.  

Årets julfest 
Datumförslag: 2 december. Marianne kollar med Anette om det går bra att 
beställa julmat till detta datum. 

 
§ 7 Inkommen post 

Information från Inger om pågående markarbeten på Idalafältet. Inger skriver en 
kort informationstext som vi lägger på hemsidan och Facebook. Vi sätter även 
en informationslapp på staketet. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 

§ 9 Övriga frågor 
HLR utbildningen den 21 september var bra och informativ. Om det finns 
behov så kan utbildningen köras igen. Vi ska sätta upp en skylt som visar var 
hjärtstartaren finns. Marianne kollar om det går att beställa online. 

Förslag inför kommande tävlingar och utställningar: att om möjligt utse en 
person som är sjukvårdsansvarig: någon som har baskunskaper i sjukvård och 
som vet var hjärtstartaren och första hjälpen lådan finns i klubbstugan. 

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 1 november kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
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Protokoll för den 4 oktober 2022 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Marianne Söderberg 


