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Protokoll fört vid sammanträde med distriktsstyrelsens den 7 november 2017 

Plats:  Ronneby Brukshundklubb 

Tid: 19.00 

Närvarande: Elisabeth Arebark Ordförande 

 Christer Olsson Kassör 

 Tony Rannebjer Ledamot 

 Fredrik Berg  Ledamot 

 Göte Karlsson  Suppleant 

Adjungerad: Per Håkansson Kassör sm2018 

 

Förhinder: Martha Landin Vice ordförande 

 Jesper Johansson Sekreterare 

 Anita Gustavsson Ledamot 

 Alf Karlström  Suppleant 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen till kvällens möte med distriktsstyrelsen och förklarade 

mötet öppnat. 

 

2. Röstberättigade  

Samtliga närvarande. Göte Karlsson gick in som ordinarie ledamot. 

 

3. Justeringsperson 

Tony Rannebjer valdes att tillsammans ordförande justera dagens protokoll. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Förelagd dagordning godkändes, med tillägg att eventuell uppkommen övrig fråga under 

sammanträdet kunde tas upp under punkten övriga frågor. 

 

5. Föregående mötesprotokoll 

Godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 

6. Budget och mål kommittéer 

Diskuterades om hur vi ska utforma och få fram budget och mål för distriktets kommittéer. 

Noterades att det är viktigt att bestämda budgetramar hålls och att inga inköp utanför 

budget får göras utan distriktsstyrelsens godkännande. Bestämdes att ordförande tar fram 

en budgetmall och skickar till respektive kommittéansvarig inom distriktsstyrelsen för 

sammanställning, som ska vara distriktet tillhanda senast den 8 januari 2018.  
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Ansvarig mot respektive kommitté är: 

Hundägarutbildningskommittén: Fredrik Berg 

Tjänstehundskommittén: Göte Karlsson 

Rallyhundskommittén: Elisabeth Arebark 

Tävlingskommittén:  Tony Rannebjer 

Rasutvecklingskommittén: Ska var 2st kontaktpersoner som bestäms senare 

 

7. Ekonomi inkl. ekonomiska beslut 

Kassör Christer Olsson redogjorde för distriktets ekonomiska status. Se bilagor. 

Bilaga 1: Ekonomisk redovisning 

Bilaga 2: Balansräkning 

Bilaga 3: Budgetkontroll 

 

Kassören för sm2018 Per Håkansson redogjorde för den i nuläget framtagna SM budgeten. 

Bilaga 4: Sammanställning SM 2018 

 

Distriktsstyrelsen godkände den sammanställda och framlagda nuläges budget med ett 

redovisat överskott på 181 567 SEK. 

 

8. Avrapporteringar 

Ordförande informerade om inkommen inbjudan från SBK gällande ”stor” kongressen 2018 

samt om skrivelse från SBK:s centrala valberedning. 

 

9. Övriga frågor 

Beslöts att en ordförandepärm med all viktig distriktsinformation tas fram, för att säkerställa 

att viktiga dokument etcetera fins tillgängliga för framtida behov. Pärmen skapas av 

distriktsordförande. 

 

Göte Karlsson svarar på mailkonversation med one.com gällande faktura för distriktets 

hemsida. 

 

10. Mötets avslutning 

Ordförande avslutade möte klockan 20.20 och tackade för ett bra genomfört möte. 

 

 

 

 

Göte Karlsson  Tony Rannebjer Elisabet Arebark 
Sekreterare  Ledamot  Ordförande 

 


