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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 1 november 2022 
    

Närvarande 
Inger Blomqvist  Elisabeth Christensson 

 Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 
Annie Gottfridsson  Pernilla Sande 
Wendy Mörk   

 
Ej närvarande  
Jill Nilsson   Marie Möller 
 
  

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi  

Ekonomin för klubben ser bra ut och vi kommer också att få in inkomsterna för 
kurserna från Studiefrämjandet. 

Wendy kollar hur vi kan redovisa intäkter från tävlingar och utställning. Bra om 
vi kan se utgift/intäkt när vi har större arrangemang. Är inte helt enkelt 
eftersom vi köper in till köket i bulk för att hålla nere inköpskostnaderna. 

Annie har skickat en lista med önskade inköp av hinder och utrustning för 
agility planen för 2023-2025. Vi behöver förnya och komplettera utrustningen. 
Nu får man låna in viss utrusning vid tävling och den del regeländringar kräver 
att vissa hinder måste bytas. 

Vi behöver även köpa in utrustning till rallylydnadssektionen. Förhoppningsvis 
kan vi använda aktivitetsbidraget från Studiefrämjandet till en del av 
kostnaderna. Styrelsen går igenom kostnaderna inför kommande budget förslag 
för 2023. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Planerade tävlingar 

• Lydnadstävling alla klasser den 26 november. 74 anmälda, sista 
anmälningsdatum 4 nov. 
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Planerade tävlingar 2023 

• Söktävling 16 april 
• Blåbärstävling 22 april  
• Agilitytävling 27-28 maj 
• Lydnadstävling 25 november 

Jeanette Näsman och Catarina Svensson går utbildning till tävlingssekreterare 
nu. Kommer att vara med på tävlingen den 26 november som del av 
utbildningen. 

Förslag att ha kommittéer/grupper för tävling inom respektive sektion. Finns 
redan en tävlingsgrupp/sammankallande i agilitysektionen och ett 
utställningsteam. Syfte är att fördela ansvaret och inte belasta/lägga allt på 
enskilda individer, att underlätta planering och även kunna samarbeta mellan 
grupperna. 

Fråga som behöver utredas är om klubben måste ha en tävlingsansvarig person. 
Inger undersöker om det finns krav/någon information från distriktet eller SBK. 

B. Utbildningskommitté 

Birgitta Zetterberg är intresserad av utbildning till rallylydnadsinstruktör. 

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

Finns stor intresse för fortsättningskurser i allmänlydnad och agility. 

C. Underhållskommitté 

Ligger en del diversematerial bakom kullen på planen: sand, betongplattor, 
slipers, tegelstenar och diverse skrot. Tegelstenarna behöver dock rensas 
för att kunna användas. Tanken med tegelstenar var att använda dem för att 
bygga gömmor för specialsökträning. Lars har ett förslag att bygga ramar 
med nya tegelstenar istället. Sanden kan användas till att laga hål på planen. 
Wendy kollar om slipersen ska sparas som reservdelar. Betongplattorna 
kan eventuellt användas för att läggas under grillen. 

Belysning under vintern. 
Planen för vintern är att vara sparsamma med belysningen. 
Beslut: December, januari och februari går det bara att tända på agility 
planen. Det går inga kurser under dessa månader. Om behov skulle uppstå 
får man höra av sig för att få ytterligare strålkastare tända. Information läggs 
ut på hemsidan och Facebook. 

Cathrine begär offert för att få en kostnadsuppskattning vad det skulle 
kosta att byta strålkastarna. 
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Marianne har kollat skyltar för att visa var hjärtstartaren finns. Skyltarna 
kostar ca 200 kr styck.  

Förslag att flytta hjärtstartaren diskuterades då att den sitter innanför 
innerdörren. Vi kollar om det finns bra placering utanför dörren. Detta för 
att den ska vara tillgänglig om man hyr stugan med endast tillgång till 
toaletterna.  

D. Avel och hälsa 
Inget att rapportera 

E. Framtid kommitté 
Hemsidan är uppdaterad med information om rökförbud på appellplanen  i 
enlighet med de nya regler om rökfria utomhusmiljöer. 

 
§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Julfest och medlemsmöte den 2 december. 
Marianne har kontaktat för Anette angående mat till festen. Pris 150 kr per 
person. Medlemmarna betalar 100 kr för julbordet, icke medlem 150 kr. Ingen 
kostnad för instruktörer och hjälpinstruktörer. Anmälan skickas till Pernilla. 
Marianne och Inger fixar julklappslotteriet. 

Funktionärsbelöning 
En del klubbar har funktionärslotteri, för varje gång med medverkar som 
funktionär får man en lott. Skulle kunna vara ett bra sätt att tacka aktiva 
funktionärer för deras medverkan och hjälp. För att hantera och administrera 
lotterna kan man ha en dold lista på hemsidan som tävlings/utställningsansvarig 
fyller i. Listan går årsvis, dvs man samlar lotter för ett kalenderår. 

Ersättning instruktörer 
Presentkort till instruktörer får ger till ett värde av 500 kr per person och år 
(250 kr per termin). Detta är maxbelopp enligt gällande skatteregler.  

Vi är nu registrerade som arbetsgivare igen pga. av behov att kunna göra 
utbetalningar till domare och andra externa funktionärer. 

 
§ 7 Inkommen post 
 Cathrine har fått mail från Flügger om sponsringssamarbete. 

Erbjudande från Styrelseportalen om online administration av 
styrelsedokumentation. Just nu inget som är intressant/finns behov av för 
klubben. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes 
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§ 9 Övriga frågor 

Föreläsning sund hund (E.N Wellnesscenter) är flyttad till 2023 eftersom det är 
så sent på året nu. Annie återkommer om tid. 

 
§ 10 Nästa möte är måndagen den 5 december kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 1 november 2022 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande 


