SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Blekingedistriktet

Inledning
Styrelsen och valberedningen träffades traditionsenligt klockan 18.00 med en inledande
middag som intogs i restaurangen på Best Western i Karlshamn innan styrelsemötet inleddes.

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet
Plats:
Datum:
Tid:

Best Western, Karlshamn
5 februari 2019
19.00

Närvarande: Elisabeth Arebark, Anita Gustafsson, Göte Karlsson, Barbro Langefors, Stefan
Nilsson och Christin Gidlöv
Förhinder:

Fredrik Berg, Tony Rannebjer och Christer Ohlsson

Adjungerade: Kenneth Lindfalk, Malena Johansson och Josefine Lindqvist Olsson från
valberedningen
Protokoll
1.
Mötets öppnande
Ordförande öppnade möte och hälsade välkomna.
2.

Röstberättigade
Närvarande, Barbro Langefors ersatte Christer Ohlsson och Christin Gidlöv ersatte
Fredrik Berg som ordinarie ledamöter.

3.

Justeringsperson
Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Barbro Langefors.

4.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tilläggspunkter under övrigt.
 Beslutsliggare
 Patrullhundskurs
 DM patrullhundar

5.

Information från valberedningen
Valberedningen informerade om hur arbetet med framlagt förslag har beretts. Vidare
informerade valberedningen och samtalade om hur man tänkt att distriktsstyrelsen
skulle utse kommittésamankallande som i sin tur skulle utse sina kommittéledamöter
som sedan skulle beslutas av distriktsstyrelsen. Noterades också att valberedningen
önskade att ”förbättra” anseendet på att vara styrelserepresentant för
Blekingedistriktet.
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6.

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

7.

Budget 2019 styrelse och kommittéer
Saknas budget från följande kommittéer:
 Rallylydnad
 Hundutbildning
 Tävling
 Styrelsen

8.

Verksamhetsberättelser m.m.
Verksamhetsberättelser har inkommit från samtliga kommittéer.
 Mentalhund
 Tjänstehund
 Hundutbildning
 Tävling
 Styrgrupp SM 2018
 Rallylydnad

9.

Ansökan om medel från SM-fonden
Olofströms Brukshundklubb har inkommit med en skrivelse gällande att de har för avsikt att
anordna en inspirationsdag på temat; valpar och unghundar, med Yrsa Franzen Görnerup den
6 april för verksamma instruktörer inom Blekinges Brukshundklubbar. Plats bestäms efter hur
intresset är inspirationsdagen blir. Beslöts att avsätta 5 000 SEK + reseersättning till
föreläsaren samt 1 000 SEK till för- och eftermiddagsfika. Lunch bekostas av respektive
deltagare/klubb.

10.

Instruktörsutbildning Nose Work
Stort intresse för utbildning till Nose Work instruktör. Två (2) deltagare från varje klubb har
anmält intresse för kursen.
Anders Mattsson, Karlshamns Brukshundklubb, har utrett eventuell instruktörsutbildning och
inkommit med förslag från Lines Hundskola som ville ha en kursavgift på 10 000 SEK per
deltagare vilket skulle bli en kostnad på minst 100 000 SEK, vilket avslogs då kostnaden
ansågs som utomordentlig orimlig. Noterades att Lines Hundskola är en privat aktör utan
anknytning till brukshundklubben. Ifrågasattes också om Lines Hundskola kan skriva ut
behörighetsbevis som instruktör i Svenska Brukshundsklubbens namn.
Beslöts att ytterligare utreda, lämplig lärare för instruktörsutbildning i Nose Work.

11.

Central organisationskonferens 25 – 27 2019
Elisabet Arebark och Göte Karlsson representerade distriktet som informerade om
konferensen som hade som tema:
 Etik & moral
 Kommunikationsvägar
 Marknadsföring- av organisation
 Ungdomar i vår organisation
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Vidare fanns önskemål från AG Bruks att ta del av Blekingedistriktets genomförande av SM
2018 för att i ett längre perspektiv eventuellt kunna genomföra en SM vecka med alla
verksamhetsgrenar. Noterades att Göte Karlsson och Anders Brorsson ska medverka vid ett
telefonmöte med AG bruks den 11 februari.
12.

Ordförande/Föreläsningar/Konferenser 2019
Ordförande informerar om att ordförandeträffar är inplanerade under 2019 och att alla klubbar
även fått ut de datumen.
Under år 2019 kommer distriktsstyrelsen att jobba med föreläsningar/konferenser för
distriktets medlemmar.

13.

Övrigt
Beslöts att beslutsliggare ska medfölja varje protokoll, se bilaga beslutsliggare.
Patrullhundskurs kommer att genomföras i distriktets regi med stat den 9 mars i
Sölvesborg. Nio (9) deltagare är anmälda med Jörgen Blixt som kurschef.
Den 5 maj kommer distriktet att anordna DM för patrullhundar i Olofström.
Smålandsdistriktet är inbjudna med sina ekipage.

14.

Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Göte Karlsson

Elisabeth Arebark

Barbro Langefors

Sekreterare

Ordförande

Justeringsperson
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