SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Blekingedistriktet

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

Ronneby Brukshundklubb
28 maj 2019
19.00

Närvarande: Elisabeth Arebark, Göte Karlsson, Fredrik Berg, Ulrika Fällgren, Anita
Gustavsson och Tony Rannebjer.
Förhinder:

Stefan Nilsson, Christin Gidlöv, Barbro Langefors

Protokoll
1.
Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2.

Justeringsperson
Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Tony Rannebjer.

3.

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

4.

Beslutsprotokoll
1: SM fest – check
2: Pågående, ordförande återkommer
3: klar - check
4: klar - check
5: Examination återstår den 13 juli.

5.

Information om planering/tankar kring tävling 2021
Kenneth Lindfalk informerar, det planeras för en större tävling under 2021. Kommer
diskutera med Karlskrona Brukshundklubb om den kan förläggas under
Kristihimmelsfärds helgen då deras Himmelscup brukar gå, tävlingen kommer
omfattas av alla bruksprov. Karlshamns står som arrangör, men alla klubbar kommer
att vara delaktiga som funktionärer.
Info från Elisabeth att en stor Rallytävling är på gång under 2020, alla klubbarna
kommer att ansvara en dag var.
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Under 2020 kommer Karlshamn tillsammans med Sölvesborg och Olofström
arrangera ett skyddsprov i Karlshamn.
Tävlingskommittén har samlat in alla klubbars planerade tävlingar, som ska ses över.
Tävlingarna ska även ses över i samsyn med samverkan syd.
Den 9/10 startar domarkurs i distriktet.
Kenneth poängterar att vi har ett avelsansvar för bruksraserna, genom att arrangera
bruksprov. Vad gör vi i SBK för att främja aveln? Problematik kring hur proven är
anpassade efter snabba raser.
Kan vi genom motioner lägga in förslag som främjar proven till brukshundsraser?
Den 7-8 juni, rapportläger hos Anders Brorsson. Fler läger kommer att arrangeras
inom distriktet i resp. gren.
IGP tävlingen den 1 juni är inställd i Karlskrona
6.

Ekonomisk rapport
Anita redovisar.
Medlemsavgifter i distriktet är utskickade. Info om SM-festens kostnader, vi
återlämnar överbliven alkohol. Vi klarade oss inom budget. Anita tar hand om
snabbgross kortet från SM.
Behållning: 723 821 kr.

7.

Rapport från kongressen
Fredrik informerar från kongressen.
Ingen höjning av medlemsavgiften. Valberedningen ska inte kunna ge förlag under
kongressen, åter remitteras med nytt förslag hur det hanteras.

8.

Avrapportering från möte med klubbarnas ordförande
Info från Elisabeth om mötet. Info från alla klubbarna om hur arbetet i distriktets
kommittéer fungerar. Elisabeth kontaktar hundägarutbildningskommittén.

9.

Individärenden
3 individärenden behandlades. Göte Karlsson reserverar sig mot styrelsens beslut i ett
av ärendena.

10.

Övriga frågor
SM-fest – mycket lyckad, trevlig alla nöjda.
Specialsök – Avslut den 13 juli på Karlshamns travbana. Behöver hjälp med 10
ekipage som agerar elever. Önskemål finns om att arrangera ytterligare en kurs till
hösten. Göte kommer att ge förhandsinfo om kursen.
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DM-patrullhundar – är genomfört, med ett Blekingeekipage och ett ekipage från
Småland.
Flygets dag – 25 augusti. Tony ansvarar för arrangemanget från distriktet, med info
och monter.
11.

Nästa styrelsemöte
Den 13 augusti kl. 19.00 på travbanan i Asarum.

12.

Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Ulrika Fällgren

Elisabeth Arebark

Tony Rannebjer

Sekreterare

Ordförande

Justeringsperson
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