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PROTOKOLL 
 

Styrelsemöte VBK tisdagen den 16 januari 2023 
    

Närvarande 
Inger Blomqvist  Elisabeth Christensson 

 Marianne Söderberg  Jill Nilsson 
Annie Gottfridsson  Pernilla Sande 
Wendy Mörk  Cathrine Wenngren  
  
Ej närvarande  
Marie Möller  
  

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
  

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

    
§ 4 Ekonomi  

Wendy redovisade preliminär resultat och balansrapport för 2022 samt 
preliminärt budgetförslag för 2023-24. Budgetförslaget skickas till styrelsen för 
input. 

Wendy pratar med Anette om ev. justering av priserna i köket. 

§ 5 Rapporter från utskotten 

A. Tävlingskommitté 

Planerade tävlingar 2023 
• Söktävling 16 april 
• Blåbärstävling 29/4 
• Rallylydnad 21 maj 
• Agilitytävling 27-28 maj 
• Rallylydnad 17 sept. 
• Lydnadstävling 25 november – förslag att flytta till 26 nov. 

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

Specialsök 
Jessica Olofsson vill utbilda sig till provledare specialsök och har haft kontakt 
med Inger för rekommendation från klubben/styrelsen. Styrelsen beslutade 
att rekommendera henne till utbildningen. 
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Förslag från Wendy att hyra gula stugan av Friluftsfrämjandet för 
specialsöksträning. Wendy undersöker kostnad. Gula stugan skulle isåfall 
fungera som träningsplats för sökträningen. 

B. Utbildningskommitté 

Inomhusträning i ridhus. 
Träningsgrupp lydnad har provat att träna i ridhuset, fungerade mycket bra. 
Vi har även 2 kurser i ridhuset, specialsök grund och rallylydnad 
fortsättning. 

Instruktörsmöte 
Instruktörsmöte den 23 januari. Sanna från Studiefrämjandet kommer och 
informerar. 

Kurser till nästa termin. 
Inger har skickat ut mail till alla medlemmar, vi har fått in nästan 100 
intresseanmälningar. Mycket bra underlag inför vårens kurser. 

Avgifterna för träningsgrupperna tas upp för diskussion på 
instruktörsmötet. 

Elisabeth och Torbjörn går ringsekreterarutbildning, börjar i mars 2023. 

C. Underhållskommitté 
Inget att rapportera. 

D. Avel och hälsa 
Utställning planeras 24 september.  

E. Framtida kommitté 
Ny mapp ska läggas till på hemsidan för styrelsens dokument 

Fredrik står som ägare och administratör för VBK’s Facebook sida. 
Elisabeth kontaktar Fredrik för att lägga till administratörer från styrelsen 
(Cathrine och Annie). 
 

§ 6 Styrelseledamöternas utskott 

Årsmöte den 28 februari 

Förslag att ha en sammanställning på all beslut som tas. Elisabeth tar fram 
listdokument som läggs på i den nya dokument mappen på hemsidan för alla 
framtida beslut. 

 
§ 7 Inkommen post 

SBK har skickat undersökning om VBK’s verksamhet. Marianne fyller i och 
skickar in. 
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Wendy har fått deklarationsbesked från Skatteverket. 
(Klubben är allmännyttig ideell förening och därav skattebefriad.) 

§ 8 Föregående protokoll godkändes efter mindre justering. 

§ 9 Övriga frågor 

Barometern 
Regler för priser i Barometern diskuterades. 2022 enligt gamla reglerna, 
eventuellt nya regler för 2023. Annie och Marianne diskuterar vidare. 

 
§ 10 Nästa möte är tisdagen den 7 februari kl.18.30, på klubben. 
 
§ 11 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Protokoll för den 16 januari 2023 
 
 
 
 
 
___________________________ _____________________________ 
Sekreterare, Elisabeth Christensson Ordförande, Inger Blomqvist 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Justeras, Pernilla Sande 


