
PROTOKOLL

DATllM

2020-04-29

Styrelsemöte

Beslutsmöte

Sammanträdesdatum  2020-04-29

Plats  Digitalt  via Teams

Närvarande  Sandra  Ruuda,  Mia  Ek, Linda  Thorån,  Viveka  Eriksson,

Germund  Högberg,  Mathias  Paulsson,  Mikael  Thorån,

Ej närvarande  Maria  Hallberg

Dagordning:

1. Mötets  öppnande

Sandra  hälsar  välkommen  till det  första  digitala  mötet  inom  organisationen.

2. Godkännande  av  dagordning

Beslut:  Dagordningen  godkändes.  Inga  fler  punkter  tillkom.

2.1.  Arbetsordning  för  digitala  möten

3. Val  av  justeringsperson  och  fastställande  av  tjänstgörande  ersättare

Alla  ledamöter  är närvarande.

Beslut:  Till justerare  valdes  Susan  Linderos.

4. Godkännande  av  föregående  protokoll

4.1.  Styrelsemöte  22 augusti  2019  (ej klart)  - Johanna

4.2.  Styrelsemöte  23 september  2019?

4.3.  Styrelsemöte  23 oktober  2019?  - Mikael

4.4.  Styrelsemöte  5 december  20'19?  - Mikael

4.5.  Styrelsemöte  27 januari  2020  - Johanna?

4.6.  Konstituerande  styrelsemöte  1l  februari  2020  - Mathias



4.7.  Styrelsemöte  2 mars  2020  - Mia

5. Åtgärdslistan  - Sandra

Då protokollen  saknas  så är inte  åtgärdslistan  uppdaterad.  Kvarstår  tills  alla  protokoll

är i ordning.

6. Ekonomi  - Mikael

6.1.  Balansrapport  kvartal  12020

6.2.  Resultatrapport  kvartal  12020

Intäkter:  Uthyrning  av klubbstugan,  medlemsavgifter,  RUS  & Bruks  - intäkter  nu, men

pga  inställda  tävlingar  så kommer  det  bli återbetalningar.

Kostnader:  Agilityn  - nytt  material  och upprustning  av bana.

6.3. Ekonomihandbok

6.3.1.  Reserutin

Ligger  i ekonomihandboken.

6.3.2.  Materiella  anläggningstillgångar

7. Utskott  och  sektorer  2020

Mathias  har  pratat  med  Patrik  och  han gav  Linda  som  förslag  till tävlingssektorn

(brukssektorn).  Alla  överens  om det  behövs  fler  än 1 person.

Beslut:  Sandra  lägger  upp  filen  på Google  Drive  så att  den  kan  fastställas  med  namn

till nästa  möte.

8. Utvecklingsklubb

8.1 Workshop  Prov  & tävling

Sandra  och Linda  bestämmer  ett datum.

9. Corona  (diskussion  om  hur  VBK  påverkas)

Klubb  & organisataion  - 10 personer,  utomhus.  Inte  så påverkade.

Hundägarutskottet  - uppdelningar  av grupper,  håller  koll så att  folk  inte  kommer

utifrån,  håller  sig utomhus.  Allt  är  genomfört  som  var  planerat.  Teori  hålls  utomhus,

serveras  ej fika.

Avel  & Hälsa  - MH ställdes  in. Diskussion  och  frågetecken  kring  huruvida  MH ska

öppnas  upp  eller  inte.

Beslut:  Kolla  med  SBK  om vilka  restriktioner  som  gäller  och hur  vi går  vidare.

Prov  & Tävling  - Alla  planerade  tävlingar  under  våren  är inställda.  Får  avvakta  och  se
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hur  det  blir  med  höstens  tävlingar.  TävIingssekreterarutbiIdningen  är pausad.

Samhällsnytta  - Inget  Prova  På i nuläget.  Tjänstehundsverksamheten  är pausad.

10.  Sponsorupplägg  - Mathias

Mathias  har  gjort  förslag  på olika  Sponsorpaket.

Beslut:  Finjustera  det. Därefter  görs  ett inlägg  på hemsidan,  kontakta  Mathias.

10.t  Välkomstskylt

1 0.2.  Reklamskyltar

10.3.  Sponsortavla

1t  Inkomna  skrivelser

Inga  inkomna  skrivelser.

12.  Avgående  skrivelser

Inga  avgående  skrivelser

13.  Smålands  Brukshundsklubb

Mathias  deltog.  Genomfördes,  men  i liten  skala.  Uppåtgående  trend  gällande

medlemsantal.

14.  Svenska  Brukshundsklubben

Inget  att  ta upp.

15.  SKK

Rapporter  utskott/sektorer

16.  Klubb  & organisation  - Mathias

Robotgräsklipparen  är igång.  Viktigt  att alla  hjälps  åt att plocka  undan  saker  som

ligger  på planen.  Bra uppslutning  på Fixardagen.  Johan  Linderos  har  ordnat  med

någon  som  ska  hjälpa  till med  diverse  fix  och  trix  som  behöver  göras.  Bord  och  stolar

är inköpt.

Beslut:  Den  gamla  gräsklipparen  ska  försöka  säljas.

16.1.  Mark  & fastighetssektorn

16.2.  Cafösektorn

16.3.  Kommunikationssektorn

16.4.  Festsektorn
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17.  Ungdom  - Maria

Lista  med  frågor  finns.

Det  är okej  att  trycka  VBK-loggan  på plagg,  det  får  dock  inte  stå något  under  loggan.

Hjälpinstruktörer  får  ej ersättning.

Läger  kan liknas  med  kursnivå  så ersättning  ges  på samma  sätt  som  kurs.

Beslut:  Alla  eniga  om att önskade  högtalare  får  köpas  in.

Sommarläger  planerades  med  övernattning.  Räddningstjänsten  behöver  godkänna

lokalen  för  övernattning.

Beslut:  Denna  sommaren  blir  det  ej läger  med  övernattning.

18.  Hundägarutbildning  - Susan

Mycket  kurser  hålls.  Många  hjälpinstruktörer  finns  nu, förhoppningen  är att  hålla

lnstruktörsutbildning  till hösten.  Samarbete  med  Smådjursdepån.  Mathias  ny

avtalsintruktör  inom  kort.

19.  Avel  & hälsa  - Germund

19.1.  RUS

19.2.  Utställningssektorn

20.  Prov  & tävling  - Linda

Alla  sektorer  är  vilande.  DM i sök  är  flyttat  till höst.

20.1.  Domarkurs

Linda  och Hampus  godkända  i den teoretiska  delen.  Del 2 görs  i höst.  Målet  är att  det

ska  vara  klart  senast  oktober.

20.2.  Brukssektorn

20.3.  IGP-sektorn

20.4.  Agilitysektorn

20.5.  Lydnadssektorn

20.6.  Rallylydnadssektorn

2t  Samhällsnytta  - Viveka

Pengar,  5000  kr, är  sökt,  Sandra  kan  stryka  från  Åtgärdslistan.

22.  Övriga  frågor

Agilitymöte  har  hållits,  önskemål  om utskick  med  information  till medlemmar



Samhällstjänst  - instruktioner  kommer  om det blir aktuellt  att vi ska delta.

23. Mötets  avslutande

Sandra  tackade  för  deltagandet  och avslutade  mötet.

Nästa  styrelsemöte  den 11 juni  2020  kl. 18:30-20:30.

Ordförande.  Sandra  Ruuda Ek


