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Protokoll vid SBKs Blekingedistrikts 2018-05-02 
 

Plats:  Karlshamns Brukshundklubb 

Datum:  2 maj 2018 

Klockan:   kl. 19.00 

    

§1. Mötets öppnande 

Vice ordföranden, Tony Rannebjer öppnade mötet och hälsade närvarande välkomna och förklarade 

mötet öppnat. 

 

§2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes enligt följande: 

Karlshamn (4) Britt-Marie Mattsson 2 röster 

 Anders Mattsson 2 röster 

 Bo Karlsson   ej närvarande 

 Anneli Perbrink ej närvarande   

 

Ronneby (4) Marie Svensson ej närvarande 

 Marie Mattiasson 4 röster 

 Anna Andersson ej närvarande 

 Julia Gummesson ej närvarande  

  

Sölvesborg (3) Frida Elofsson  1 röst  

 Stefan Nilsson  1 röst 

 Malena Knutsson 1 röst 

 Maria Nordstedt Ersättare ej närvarande 

 

Rödeby (2)  Birgitta Öberg  ej närvarande 

 Monica Johansson ej närvarande   

 

Olofström (2) Ari Korhonen   ej närvarande  

 Sara Olsson  ej närvarande  

 

Karlskrona (3) Jan Teghagen  ej närvarande 

                        Josefine Lindqvist-Olsson 3 röster 

                        Nils Aronsson  ej närvarande 

 

§3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 

Mötet fastställde att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 

§4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän valdes Per Håkansson och Fredrik Berg. 

 

§5. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 
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§6. Genomgång av kongresshandlingar. 

Ordförande gick igenom kongresshandlingarna och beslut fattades som noterades på handlingarna, 

vilka biläggs protokollet. Vidare beslutade möte att distriktets delegater ska gå på valberedningens 

förslag på val av förbundsstyrelse. Men meddelades även, att de har mandat att anpassa eventuell 

omröstning till existerande mötesförhandlingar.     

 

§7. Budget 2018 

Då inga ekonomiska handlingar förelåg bordlades budget till nästa styrelsemöte. 

 

8. Ekonomisk rapport. 

Då inga ekonomiska handlingar förelåg bordlades den ekonomiska rapporten till nästa styrelsemöte. 

sm2018.se kassören Per Håkansson redogjorde för den ekonomi som i nuläget föreligger, samt 

meddelade att ekonomin följer den av distriktet beslutade budget. 

 

§9. Information från styrelsen 

Viktigt att samtliga klubbar meddelar representanter till de olika distriktskommittéerna snarast möjligt. 

Tjänstehundskommittèn har meddelat in vilka representanter som ingår. 

 

§10. Ev. Frågor som styrelsen hänskjutit till distriktsmötet 

Fanns inga. 

 

§11. Eventuella övriga frågor 

Fanns inga. 

 

§12. Nästa distriktsmöte- 2 oktober 2018 på Karlshamns brukshundklubb 

Beslutades att nästa distriktsmöte blir den 2 oktober 2018 klockan 19.00 på Karlshamns 

brukshundklubb. 

 

§13. Mötets avslutning 

Ordförande avslutade mötet. 

  

 

 
 

 

Göte Karlsson 
Sekreterare 

 

 

Justeras 

 

 

Ronny Rannebjer Per Håkansson Fredrik Berg 
Mötesordförande        Justeringsperson            Justeringsperson 


