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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 5 december 2022 
    

Närvarande 
Inger Blomqvist  Elisabeth Christensson 

 Marianne Söderberg  Jill Nilsson 
Annie Gottfridsson  Pernilla Sande 
Wendy Mörk  Marie Möller   

 
Ej närvarande  
Cathrine Wenngren 
  

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi  

Wendy redovisade resultat och balansrapport. Ekonomin för klubben ser bra 
ut. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Årets sista tävling hölls den 26 nov, lydnad alla klasser. 74 ekipage anmälda, 
67 kom till start 

Planerade tävlingar 2023 
• Söktävling 16 april 
• Blåbärstävling 22 april -- flyttat till 29/4 
• Rallylydnad 21 maj 
• Agilitytävling 27-28 maj 
• Rallylydnad 17 sept. 
• Lydnadstävling 25 november 

 

Frågan om klubben måste ha en tävlingsansvarig person är fortfarande under 
utredning. Inger håller på att undersöka om det finns några riktlinjer från SBK. 

B. Utbildningskommitté 

Inomhusträning i ridhus 
Vi har fått erbjudande att hyra och träna inomhus i ett ridhus strax utanför 
Lund. Finns möjlighet att hyra både för träning och kurs. 
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Marianne åker och tittar för att se om det är ett bra alternativ och 
återkopplar till styrelsen. Kostnad: 125 kr/timme. 

Om kurs ska hållas i ridhuset läggs förslagsvis hyreskostnaden på 
kursavgiften och information om att kursen hålls inomhus läggs till i 
kursinformationen. Om ridhuset hyrs för annan träning betalar de som 
tränar avgiften själv.  

Kurser till nästa termin 
För att uppmärksamma alla som är intresserade av kurser, befintliga och 
önskemål om nya, görs ett extra utskick via medlem online samt 
information på hemsidan och Facebook. Alla intresseanmälningar behöver 
komma in via mailadressen (utbildning@vbkhund.se). Detta både för att 
planera kurser i befintligt kursutbud och som underlag för att start nya 
kurser. 

Något som är nytt inför nästa termin är kurser dagtid, förslag och initiativ 
från instruktör Jessica Olofsson. 

Elisabeth skapar en QR kod med länk till kurssidan på hemsidan som kan 
sättas upp i klubbstugan.  

Massagekurs 
Massagekurs och Sund Hund utbildningen kör igång nästa år. 10-15 
deltagare för massagekursen (min antal 10), kostnad 1500 kr.  

Avgift träningsgrupper 
Träningsgrupper som betalar träningsavgift har prioritet på planen. Med 
anledning av att det framkommit missnöje mot avgifterna för 
träningsgrupper kommer kassören att göra en beräkning för att undersöka 
alternativa lösningar. Ett alternativ kan vara att höja medlemsavgiften och ta 
bort avgiften för träningsgrupperna. 

C. Underhållskommitté 

Grillar och utemöbler sätts in under terrasstaket inför vintern. Jill har satt 
in alla slangar och annat som kan frysa.  

Belysning under vintern. 
Planen för vintern är att vara sparsamma med belysningen. 
Nytt beslut angående nedsläckning: From 20 december (istället för 
som tidigare 1 december) och under januari och februari går det bara att 
tända på agility planen. Om det finns behov av mer belysning får man höra 
av sig för att få ytterligare strålkastare tända.  

D. Avel och hälsa 
Inget att rapportera 

E. Framtida kommitté 
Information läggs in på hemsidan om anmälan till kurs (se 5B). 
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Elisabeth lägger till lösenordskyddad mapp på hemsidan för dokumentation 
för styrelsen 

Flytten: utredning gjord i kommunen om Hasselmölla området. Vi har fått 
information för att lämna synpunkter på med alternativa förslag om plats för 
VBK. Inger undersöker vidare för att får mer information och 
dokumentation från kommunen.  
 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

SBK har problem med medlemsregistret både gällande fakturautskick och att 
registrera sig som ny medlem. Det är också för närvarande långa 
hanteringstider när man kontaktar dem.  

 
§ 7 Inkommen post 

SBK har skickat ut enkät om ungdomsverksamhet. Marianne svarar på enkäten. 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 

§ 9 Övriga frågor 
 
§ 10 Nästa möte är måndagen den 16 januari kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 5 december 2022 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande 


