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Protokoll fört vid styrelsemöte med SBK Blekingedistriktet
Plats:
Datum:
Tid:

Ronneby Brukshundklubb
29 maj 2018
19.30

Närvarande:
Elisabet Arebark
Anita Gustavsson
Tony Rannebjer
Göte Karlsson
Fredrik Berg
Christin Gidlöv

Ordförande
Kassör
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Suppleant

Anmält förhinder:
Stefan Nilsson
Christer Olsson
Barbro Langefors

Suppleant
Ledamot
Ledamot

§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Röstberättigade
Närvarande. Christine Gidlöv ersatte Barbro Langefors som ordinarie ledamot.
§3 Justeringsperson
Fredrik Berg.
§4 Godkännande av dagordning
Dagordning godkändes.
§5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom med godkännande och lades därefter till
handlingarna.
§6 Avrapportering från kongressen
Fredrik Berg och Tony Rannebjer representerade/ombud vid SBK:s kongress den 26 och 27
maj redogjorde kortfattat från kongressen. Fördjupad information från kongressen finns på
SBK:s hemsida
§7 Avrapportering kring arbetet med SM
Göte Karlsson och Fredrik Berg redogjorde kring arbetet med sm2018.se och deras
ansvarsområde event & marknad. Noterbart var att avtal slutits med Q-INFO gällande
resultatredovisning.
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§8 Ekonomi inkl. ekonomiska beslut
Kassören meddelade att kontakt är tagen med Swedbank för att ta över distriktets konto
m.m. Noterades att det är mycket formell byråkrati innan övertagandet är löst i sin helhet.
Kassören kommer att göra en översikt på distriktets kontoplan för uppdatering. Kassören
kommer även att träffa samtliga kommittéer för genomgång. Vidare beslöts att inga
utbetalningar kommer att göras utan det finns korrekta underlag och att pengarna är
medtagna och beslutade i distriktets budget.
Swedbank
Styrelsen beslöt att företrädare gentemot Swedbank AB är följande personer.
1. Namn och personnummer
2. Namn och personnummer
3. Namn och personnummer
Dessa personer:
 Äger rätt att företräda föreningen enligt Swedbanks fullmakt ideell förening som
fullmaktsinnehavare
 Äger rätt att skriva under blanketterna ansökan ideell förening/begäran om ändring
för ideell förening gentemot Swedbank samt fullmakt ideell förening enligt ovan
som fullmaktsinnehavare företräda var för sig
Vidare beslöt styrelsen att följande personer ska vara användare av Swedbanks internetbank
för företag.
1. Namn och personnummer
2. Namn och personnummer
3. Namn och personnummer
§9 Sammankallande och ledamöter i kommittéerna
Ordförande redogjorde för sammansättningarna i distriktets olika kommittéer enligt
upprättat förslag. Möte beslöt att utse sammankallande och ledamöter enligt förelagt
förslag, vilket biläggs protokollet. Ordförande kommunicera detta med berörda.
§10 Övriga frågor
 Ordförande Elisabet Arebark redogjorde för hur firandet av SBK 100 år den 30 maj
kommer att firas
 Göte Karlsson meddelade att ett möte med Rosita Andersson studiefrämjandet är
inbokat
 Göte Karlsson meddelade att han fått förfrågan från tidningen brukshunden att
skriva några rader inför SBK 100 år och så gjort
§11 Nästa möte
Nästa möte beslöts till den 7 augusti 2018 klockan 19.00 på Karlshamns Brukshundklubb.
§12 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.
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Göte Karlsson

Elisabet Arebark

Fredrik Berg

Sekreterare

Ordförande

Justeringsperson

