SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Blekingedistriktet

Protokoll till STYRELSEMÖTE
Plats:
Datum:
Tid:

Ronneby Brukshund klubb
2 oktober 2018
19.00

Närvarande: Barbro Langefors, Tony Rannebjer, Elisabet Arebark, Anita Gustafsson, Fredrik
Berg, Göte Karlsson och Stefan Nilsson
Förhinder:

Christin Gidlöv och Christer Ohlsson

Adjungerad: Per Håkansson SM2018 kassör
Protokoll
1.
Mötets öppnande
Ordförande Elisabet Arebark öppnade möte och hälsade välkomna.
2.

Röstberättigade
Närvarande. Barbro Langefors ersatte Christer Ohlsson som ordinarie ledamot.

3.

Justeringsperson
Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Anita Gustafsson.

4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande tillägg under punkten övriga frågor.
 Halens naturreservat; Barbro Langefors
 Distriktets tävlingskommitté, förstudie Blekinge nationella 2020 och Nordiska
Mästerskapen 2023
 Julbord Ronneby Brunn den 23/11 för styrgruppen för SM2018
 Distriktets hemsida
 Skriftlig avrapportering till kommuner och vissa samarbetspartner/sponsorer
gällande SM2018
 Nästa möte

5.

Föregående mötesprotokoll
Föregående möte gicks igenom och kommenterades och lades därefter med godkännande till
handlingarna.
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6.

Avrapportering från styrgruppen SM 2018
Gicks igenom dokumentation från SM2018. Noterades att det varit dålig samordning
med förbundskansliet inför SM2018 som exempelvis;
 Ansvarsförhållande centralt, flera kontaktpersoner
 Ej genomtänkta beställningar av bl.a. bokning av rum m.m. på Ronneby Brunn
 Svårt att få kontakt
 SBK prov inte åtgärdat trots att arrangören för SM2017 påtalat bristerna och
skulle åtgärdats centralt.
Vidare noterades att Ronneby Brunns Service var under all kritik, men spillde inte över på
SM2018 arrangören.
Till medlemsmöte den 6 november gör ordförande en sammanställning av det som varit extra
fördelaktigt med SM2018.

7.

Bokslut (adjungerad kassör Palle Håkansson)
Per Håkansson redovisade det preliminära ej reviderade resultatet för SM2018 som visade på
ett positivt resultat med 568 276, 15 SEK exklusive tävlingsmaterial som införskaffats till ett
beräknat värde av 37 000 SEK. Beslutades att utse Per Håkansson, Anita Gustafson och
Fredrik Berg att undersöka möjligheterna till att bilda en SM2018 fond.

8.

Upphörande av styrgrupp för SM2018
Beslöts att upphäva och friställa styrgruppens medlemmar för SM2018 samt att
Blekingedistriktet tar över eventuella övergripande beslut som behövs fram till nästa årsmöte
tillsammans med styrgruppens kassör.

9.

Förslag på fördelning av tävlingsmaterial
Beslutades att ordförande kallar till ordförandemöte med Blekinges klubbar för att samtala om
en fördelningsprincip om hur bl.a. tävlingsmaterialet ska fördelas. Möte ska äga rum innan
distriktsmötet den 6 november 2018.

10.

Festkommitté
Beslöts att distriktet ska bilda en festkommitté för att bl.a. anordna en
funktionärsträff/information för SM2018 funktionärerna i samband med distriktets
årsmöte. Följande valdes att ingå i festkommittén; Fredrik Berg, Sannie Widén,
Elisabet Arebark och Lena Eriksson.
Vid medlemsmötet den 6 november ska utöver ordinarie mötesförhandlingar visas
film från SM2018, bjudas på smörgåstårta samt information från respektive ansvarig
från styrgruppen, SM2018.

11.

Ekonomi inkl. ekonomiska beslut
Kassören redovisad inga ekonomiska siffror gällande ekonomin p.g.a. att det inte är
klarlagt med disponeringar över konton. Däremot var det utrett med Swedbank
gällande disponering av distriktets konton.
Ordförande tillsammans med kassören kontaktar skatteverket för att uppdatera
Blekingedistriktets adress och övriga uppgifter m.m.
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För att få tillgång till distriktets konton i Nordea måste ett styrelseprotokoll skickas in
till Nordea med följande uppgifter:
Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet
Organisationsnummer: 936201-0517
Datum för möte var den 2 oktober 2018
Styrelsens sammansättning:
Elisabeth Arebark Ordförande
Tony Rannebjer Vice ordförande
Göte Karlsson
Sekreterare
Anita Gustavsson Kassör
Christer Olsson
Ledamot
Fredrik Berg
Ledamot
Stefan Nilsson
Ledamot
Barbro Langefors Suppleant
Christin Gidlöv
Suppleant
Styrelsen beslöt att företrädare gentemot Nordea är följande personer.
1.
531207-2720, Anita Gustafsson
2.
620508-3329, Elisabeth Arebark
Företrädarna äger rätt att företräda föreningen enligt Nordea fullmakt ideell förening
som fullmaktsinnehavare.
Företrädarna äger rätt att skriva under blanketterna ansökan ideell förening/begäran
om ändring för ideell förening gentemot Nordea samt fullmakt ideell förening enligt
ovan som fullmaktsinnehavare företräda var för sig.
Vidare beslöt styrelsen att följande personer ska vara användare av Nordeas
internetbank för företag.
12.

Kansli
Samtalades om ett eventuellt kansli för SBK Blekingedistriktet. Frågan bordlades tills
vidare.

13.

Föreläsningar/ konferenser hösten 2018
Distriktet undersöker eventuella intressanta föreläsningar/konferenser inför
hösten/vintern 2018/2019 i Blekingedistriktets regi.
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14.

Övriga frågor
 Halens naturreservat
Barbro Langefors redovisade från ett möte gällande Halens naturreservat som
Länsstyrelsen i Blekinge hade inbjudit till och som Eva Rosborg hade deltagit
i.
 Distriktets tävlingskommitté, förstudie Blekinge nationella 2020 och Nordiska
Mästerskapen 2023
Beslöts att ge i uppdrag till distriktets tävlingskommitté att utreda och göra en
förstudie till att arrangera bruksprov/lydnad/rallylydnad/mondioring/Nose
Work alla klasser ”Blekinge Internationella” år 2020 samt Nordiska
Mästerskapen 2023.
 Skriftlig avrapportering till kommuner och vissa samarbetspartner/sponsorer
gällande SM2018
Beslöts att Göte Karlsson tar fram ett förslag till skrivning.
 Julbord Ronneby Brunn den 23/11 för styrgruppen för SM2018
Beslöts att styrgruppen 2018 och huvudansvariga för respektive bruksgren som
Anders Brorsson meddelar bjuds in till julbordet som Ronneby Brunn bjuder
på som tacka för SM2018 arrangemanget.
 Distriktets hemsida
Beslöts att ordförande ansvarar för att hemsidan uppdateras med relevant
distriktsinformation. Joakim Cederqvist är vidtalad och fortsätter som webb
master. Ordförande blir kontaktperson.
 Nästa möte
Beslöts till den 30 oktober klockan 19.00 i Karlshamn.

15.

Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Punkt 11 vidimeras i sin helhet

Göte Karlsson
Sekreterare

Elisabet Arebark
Ordförande

Anita Gustafsson
Justeringsperson
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