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Blekingedistriktet 
 
Protokoll fört vid möte med distriktsstyrelsen 2017-09-05 
 
Plats: Karlshamns Brukshundklubb 
Tid: 19.00 
 
 Närvarande: 
 Elisabeth Arebark Ordförande 
 Anita Gustafsson Ledamot 
 Tony Rannebjer Ledamot 
 Fredrik Berg  Ledamot 
 
 Förhinder: 
  Jesper Johansson Sekreterare 
 Christer Olsson Kassör 
 Göte Karlsson Suppleant 
 Alf Karlström  Suppleant 
 Martha Landin V. ordförande 
 
   
   § 1 
Mötets öppnande   
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
   § 2 
Röstberättigade: 
Alla närvarande är röstberättigade. 
 
   § 3 
Justeringsperson 
Ordförande Elisabeth Arebark och ledamot Tony Rannebjer valdes att justera dagens 
protokoll. 
 
   § 4 
Godkännande av dagordning 
Godkändes. 
 
   § 5 
Föregående mötesprotokoll 
Skickades ut 2017-09-03. Inga frågor på föregående protokoll. 
 
   § 6 
Ekonomi inklusive ekonomiska beslut 
Då kassören ej var närvarande utgår denna punkt. 
 



 
   § 7   sidan 2(2) 
Avrapporteringar 
 
Ekonomiska delegeringar SM 2018 
Förtydligande angående ekonomiska delegeringar. 
 
Efter att rambudgeten har presenterats och godkänts av distriktsstyrelsen så behövs kontakt 
med Ordförande och Kassör enbart om det uppstår en kostnad som överstiger 50 000:- i den 
beslutande rambudgeten. 
 
   § 8 
Ersättning för inspirationsföreläsning 
Rallylydnadskommittén ska hålla en inspirationsdag på Karlskrona BK. Eftersom det är en 
medlem från Blekinge distriktet som ska hålla i utbildningen, så utgår det egentligen endast 
ett domararvode och reseersättning. Personen har blivit lovad att få 3500 kr+ reseersättning. 
Ledamot Tony Mattiasson ska kontrollera om Karlskrona kan betalar ersättningen. 
 
   § 9 
Kommitté och distriktsmöte 
Beslut togs att ställa in kommittémötet den 3 oktober eftersom det upplevs att det inte ger 
något och att istället styrelsen delar upp sig och besöker de olika kommittéerna i ett annat 
forum för att prata mål, satsningar m.m. 
 
Förslaget är att styrgruppen för SM kommer till distriktsmötet för att ge information om vårt 
SM 2018 och att det leder till att fler inspireras till att vilja bli funktionär. 
Inbjudan skall skickas ut till alla medlemmar i distriktet. 
 
   § 10 
Övriga frågor 
Inbjudan från Roland Sjösten angående tävlingsledarutbildning. 
 
   § 11 
Mötet avslutas 
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackar för idag. 
 
Nästa möte 2017-10-03 kl. 18.30 Ronneby Brukshundklubb. 
 
  
 

Anita Gustavsson                         Elisabeth Arebark                   Tony Rannebjer 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 

 
 
 
 
 



 
    
 
 
 
 

 


