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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Karlshamns Brukshundklubb 

Datum:  1 oktober 2019 

Tid:   18.15 

 

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

Rannebjer, Ulrika Fällgren, Fredrik Berg, Barbro Langefors 

 

Adjungerad: Kenneth Lindfalk, ordförande tävlingskommittén. Punkt 1-6 

 

Protokoll 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsperson 

Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Fredrik Berg 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående styrelseprotokoll 

Läggs till handlingarna med justering av punkten ekonomisk rapport. Faktureringen 

skickas till Qinfo, inte till SBK SM arrangör. 

 

5. Domarutbildningen 

Vilka är aktuella för utbildningen och vilka klubbar har skickat in styrelsebeslut på att 

de godkänt de som ska gå utbildningen. 

Ronneby: Anette Robertsson, Martin Pettersson, Christin Gidlöv 

Sölvesborg: Roger Nilsson, Bengt Johansson, Ninni Malmström 

Startar 7 december. Info om upplägg från Kenneth Lindfalk. 

Kostnaderna för utbildningen fördelas mellan samtliga klubbar i distriktet. 

Skyddsfigurantutbildning, 4 deltagare. Figuranterna ska finns tillgängliga/behjälpliga 

för träning på alla klubbar i distriktet. Kostnaderna för utbildningen fördelas mellan 

klubbarna i distriktet. 

 

 

6. Modprovet 2020 - Redovisning/avtal om hur fördelningen av intäkterna kommer att 

fördelas mellan klubbarna.  

Ett avtal ska skrivas gällande fördelningen av vinsten. Räknar med ett överskott, som 

ev ska fonderas till nästa arrangemang. Karlshamn kommer att få en viss del av  
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kostnaderna/intäkterna för att täcka upp utgifterna. Ingen kostnad kommer belasta 

distriktet. Allmän info om planeringen av tävlingen, info om vilka som ingår i 

styrgruppen. 
 

 

7. Beslutsprotokoll – utgår vid dagens möte. 

 

8. Ekonomisk rapport – utgår vid dagens möte. 

 

9. Budget 2020 

Tills nästa möte kontaktar utsedda personer i styrelsen de olika kommittéernas ordförande för 

att påminna dem om at påbörja budgetarbete och måluppfyllelse. 

 

10. Övriga frågor 

Elisabeth informerar om att hon blivit tillfrågade om att planera diskussionspunkter till SBK 

organisationskonferens. 

 

11. Nästa styrelsemöte (budgetmöte) 

Den 5 november kl. 19 på Ronneby Brukshundklubb 

 

 

12. Mötets avslutning  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Fällgren Elisabeth Arebark Fredrik Berg 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


