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1) Mötets öppnande

Mötets ordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare

Agneta Geneborg valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender

Göran Hagberg valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll

Protokoll 2-2017 gicks genom utan anmärkning.

5) Allmänna frågor från styrelsen

5.1) Genomgång av Verksamhetsplan 

Genomgång av Verksamhetsplanen med speciellt fokus på Utskott och Intressegrupper där viktiga 
meningar är:

 ”Verksamhetsplanen utgår från vår organisation i utskott.”  samt 

 ”Utskotten kan även bilda intressegrupper att ta hjälp av, så som det har varit i sektorerna tidigare då 
vi har/haft intressegrupper för agility, lydnad-bruks och rallylydnad.”

Våra utskott är:

1. Tävlingsutskottet

◦ Sammankallande: Camilla Grip

◦ Medlemmar: Anhelee (Rally), Annette Ö (Agility), Bert (Bruks)

2. Hundutbildningsutskottet

◦ Sammankallande: Carola Hag

◦ Medlemmar: Alla instruktörer

◦ Ansvarig för instruktörernas vidareutbildning: Carola Hag

3. PR/Info-utskottet

◦ Sammankallande och webmaster: Göran Hagberg

◦ Medlemmar: -
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4. Stuga och köks-utskottet

◦ Sammankallande och stugansvarig: Madelene Arvidsson

◦ Köksansvarig: Nette Carlestål

5. Avel och hälsa-utskottet

◦ Sammankallande: Mia Hermansen

◦ Utställningsansvarig: Irene Nordin

Göran uppdaterar Verksamhetsplanen enligt ovan samt tar bort uppräkningar av aktuella grenar 
(rally, bruks, agility etc) till mer generell beskrivning som är oberoende av vilka grenar vi för tillfället 
är aktiva i.

5.2) Genomgång av Kontaktblankett. 

Genomgång av kontaktblankett till styrelsen efter förslag från Carola. Göran justerar och lägger ut.

Göran kollar i pärmarna om det finns någon blankett för sponsring.

5.3) ”Till dig om har en förtroendepost”

”Till dig om har en förtroendepost” delades ut via Facebookgruppen för styrelsen och gås igenom till 
nästa gång

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag

6.1) Instruktörsutbildning - grundmodul

Vi ser det som en baskrav för alla våra instruktörer att ha genomgått SBK:s grundmodul för 
instruktörer. 

Beslut att VaBK står för kostnaden för grundmodulsutbildningar i regi av SBK som genomförs from i 
år 2017. 

6.2) Instruktörsutbildning – specialisering

Om den blivande instruktören så önskar ska VaBK ge möjlighet att vara med som assistent på olika 
kurser (rallylydnad, bruks, aglity etc) för att ge en bredare bas inför specialisering

Den enskilde betalar utbildningen mot specialisering (allmänlydnad, rallylydnad etc.) själv, men efter 
beslut från fall till fall kan VaBK erbjuda den blivande instruktören att betala instruktörsutbildningen 
genom att hålla en eller flera kurser utan eller med lägre ersättning.

6.3) KUL-träff 

Klubbarnas utbildningsledare, KUL, inom Upplandsdistriktet har möte 1 mars VaBK representeras av 
Carola och Agneta G.
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7) Tävlingsutskottet – Camilla Grip

7.1) Carola informerade om tre kommande tävlingar i Rallylydnad på VaBK

a) 17 juni (Nybörjar- och fortsättningsklass) 

b) 19 augusti (Nybörjar- och avanceradklass), 

c) 14 oktober (Fortsättning- och mästarklass)

7.2) Lista på funktionärer

Finns en Facebook-grupp för funktionärer inom VaBK. Varje intressegrupp kollar och återkommer till 
nästa styrelsemöte.

8) Avel och hälsa – Mia Hermansen

Inga frågor.

9) PR/Info – Göran Hagberg 

9.1) Smärre förbättringar på hemsidan

a) ”Cookie Consent”, medgivande enligt EU direktiv av varje enskild användare som godkänner att vi 
använder cookies.

b) ”Bread Crumbs/Brödsmulor” på varje sida som visar var man är någonstans i sidhierarkin och 
underlättare navigering.

c) ”Karusell” på första sidan med alla aktuella kurser.

d) Snabbknapp för återkoppling som flyter med till höger på varje sida. Guldstjärna till Agneta 
Geneborg som var först att utnyttja den.
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10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson 

a) Spegeln till Svansen förskottsbetald.  

b) Lås inköpt. Montering när det blivit lite varmare.

  

ALLA I KLUBBEN: 

Soptunnan är flyttad ner till yttre parkeringen nere vid stora vägen och töms 
varannan måndag. Skyltar om detta är uppsatt på flera ställen på klubbområdet. 
Om någon mot förmodan missat det vänligen hänvisa ner till tunnan vid vägen. 
Vår soptunna är den med påklistrad VaBK logga. Ta med sopor inifrån stugan  
och egna sopor ner till tunnan. Bajspåsar slänges helst i den kommunala 
soptunnan som sitter på en stolpe närmre vägen. 

Tack!

11) Ekonomi – Lili Östergren-Jadeby

11.1) Förenkla utläggshantering

Beslut att tilldela ordföranden och sekreteraren en pott om 1 000 kr vardera för mindre utlägg under 
året. Redovisas med verifikationer senast vid varje års slut till kassören.

11.2) Utgående mynt

Alla mynt som i år utgår samlar Lili in och växlar. Ta inte emot fler utgående mynt!

11.3) Swish

Möjlighet att betala till VaBK med hjälp av Swish klart, bland annat vid köp från caféet, men även för 
annan betalning dock inte betalning av kurser eller tävlingsavgifter.

Vårt swish nr är 1234 202 677 och Lili har skaffat dekaler för detta som kommer klistras upp på 
lämpliga ställen på klubben, och logga för att vi tar emot Swish kommer Göran lägga ut som reklam 
på vår hemsida

Vid betalning märk den enligt följande:

a) Caféförsäljning - märk betalning med cafe

b) Materialförsäljning (klicker, böcker etc.) - mtrl

c) Lokalhyra vid träning – hyra

d) Skott-träning (enstaka tillfälle) - skott
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11.4) Uppskov med deklaration

Lili har skickat in ansökan om uppskov med deklaration.

11.5) Budget- och inköpsförslag från Agility

a) Budgetförslag från Agility-intressegruppen för tävlingar 22-23 maj godkändes med förbehåll för 
storleken på domargåvan som tas upp och diskuteras i Tävlingsutskottet så att det blir lika mellan 
alla grenar. 

b) Beslut att säga ja till inköp av högtalaranläggning, för drygt 4 300 kr enligt förslag från Annette 
Eriksson, förvaras inlåst på klubben för att kunna användas av alla i Tävlingsutskottet.

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

Inga frågor.

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)

Tre rallylydnadstävlingar enligt punkt 7.1)

Då flygklubben har aktiviteter ber vi våra medlemmar och andra att inte vistas 
på flygfältet. Det är stor risk för olyckor då ett plan kan störta. Vi ber er därför 
respektera detta!

14) Skrivelser och rapporter

Information om Svenska Brukshundklubbens arbete med Svenska Kennelklubbens 
organisationsutredning har inkommit. Göran skickar ut info till alla i styrelsen. 

Arbetsgrupp med Carola, Lili och Göran svarar på de frågor SBK vill ha svar på.            

15) Medlemsmöten

Inga frågor.
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16) Övriga frågor

16.1) Inköp av regelböcker

Inköpsförfrågan från Camilla Grip om att köpa in regelböcker för Lydnad för användning vid tävling 
godkändes för inköp av 2 ex per klass (Start,1 och 2). 

Styrelsen ber Camilla att samtidigt köpa in 2 ex vardera av regelböcker för Rallylydnad och 
Brukslydnad likaledes för användning vid tävling. 

16.2) Köpa nya skott

Inköpsförfrågan från Camilla Grip om att köpa in nya skott godkändes med en uppskattad kostnad av 
ca 250 kr/burk om 50 skott godkändes.

Styrelsen ber Camilla att också köpa in ett par hörselskydd för skytten till en uppskattad kostnad av 
500 kr.

16.3) Adressändring

Göran genomför adressändring för VaBK från Monica Rahms adress till Görans via Svensk 
Adressändring. Ingen eftersändning och då är själva adressändringen utan kostnad.

16.4) Inköp av hållare för projektor

Inköpsförfrågan från Göran Hagberg om att köpa in en hållare, tripod, till lilla projektorn till en 
uppskattad kostnad av 100 kr godkändes.
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17) Nästa möte

# 2017 Datum Tid Kan ej närvara Fikaansvar

3 Torsdag 2017-03-23 Kl 19-21 Nette, Anhelee, Annette Carola

4 Onsdag 2017-03-29 Kl 19-21 Nette Agneta

5 Torsdag 2017-05-04 Kl 19-21 Göran

6 Onsdag 2017-06-07 Kl 19-21 Lili

7 Torsdag 2017-08-17 Kl 19-21 Anhelee

8 Onsdag 2017-09-27 Kl 19-21 Anette Ö

9 Torsdag 2017-11-02 Kl 19-21 Madelene

10 Onsdag 2017-12-06 Kl 19-21 Bert

1-2018 2018-01-25 Kl 19-21 Mia

18) Mötets avslutande

Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

Inga bilagor.

Justeras: Justeras: Vid protokollet:

------------------------- ------------------------- -------------------------

Carola Hag Agneta Geneborg Göran Hagberg

Mötesordförande
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