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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Karlshamns Brukshundklubb  

Datum:  13 augusti 2019 

Tid:   19.00 

 

Närvarande: Elisabeth Arebark, Cristin Gidlöv, Göte Karlsson, Anita,Gustavsson, Tony 

Rannebjer, Barbro Langefors, Fredrik Berg 

 

 

Protokoll 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Ordförande påtalade hur 

viktigt det är att saker och ting som styrelsen diskuterar avseende känsliga ärende inte 

sprids vidare (poängterade tystnadsplikten inom styrelsen). 

 

2. Justeringsperson 

Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Göte Karlsson 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

3a         Föregående protokoll  

Justering, Göte reserverade sig mot styrelsens beslut i handläggning av ett av 

individärendena, pga personens olämpliga beteende.  

 

4. Beslutsprotokoll 

Bordlägger till nästa möte. 

 
 

4b         Individärende 

SBK/SKK har inget med Missing people att göra. SBK har utbildade tjänstehundar som kan 

vara behjälpliga. 

Det har förekommit negativ kritik på sociala medier mot våra klubbar (att kursdeltagare och 

hundar behandlas illa av instruktörer. Distriktsstyrelsen ser allvarligt på detta och personen 

som skrivit på nätet bjuds kommer att bjudas in till styrelsemötet den 3 september 

Distriktsstyrelsen beslutar att personen bjuds in till mötet, att ordförande kontaktar Missing 

people att klubbarna påminns om SBK policy avseende sociala medier 

 

 

 

5. Ekonomisk rapport 

Anita redovisar ekonomisk rapport. 
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6. Äskande om medel ur SM fonden till Modprovet. 
Tävlingskommittén har ansökt om medel (50 TKR) för att marknadsföra Modprovet på SM. 

Distriktsstyrelsen beslutar att avslå ansökan och att Tävlingskommittén får använda sin budget 

till denna kostnad. 

 

7. Blekinge distriktets tävlingar 2020. 

Info om nästa års tävlingar, se bifogat dokument. 

 

8. Instruktörsutbildning i Nosework. 

Utgår. 

 

9. Övriga frågor 

-Avsägelse; Stefan Nilsson avsäger sig sin plats i styrelsen. 

-Byte av bank: Beslut om att byte till Sparbanken Karlshamn, Anita och Göte tar en kontakt 

med banken. Skapar ett konto till Per ”Palle” Håkansson för Modprovet 2020. 

-F17 flygvapnets dag – SBK distriktet kommer inte närvara, tjänstehunds kommittén är 

representant. Förändringen beror på att Bruks SM pågår vid samma tidpunkt. 

- FB sida startas upp för distriktet, Barbro skapar och är administratör. 

- Skapa en arrangörsgrupp för föreläsningar mm. 

- Domäner, Göte har registrerat två domäner, modprovet.se och blekingeinternationella.se. 

Distriktet står som ägare. 

 

10. Nästa styrelsemöte 

Den 3 september kl 19 på Ronneby Brukshundklubb 
 

 

11. Mötets avslutning  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Fällgren Elisabeth Arebark Göte Karlsson 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


