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Protokoll fört vid Distriktsmöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Karlshamns Brukshundklubb 

Datum:  1 oktober 2019 

Tid:   19.00 

 

 

Protokoll 
1. Mötets öppnande 

Ordförande Elisabeth Arebark öppnade möte och hälsade alla välkomna. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes enligt följande: 

 
Karlskrona 3 st ombud 

Maria Fredin  1 röst 

Lars Olsson  1 röst 

Patrik Karlsson  1 röst  

 

Rödeby 2 st ombud 

Monica Johansson 1 röst 

Birgitta Öberg  1 röst  

 

Ronneby 4 st ombud 

Anna Andersson  2 röster 

Hanne Eriksson  ej närvarande 

Marie Mattiasson  1 röst 

Josefine Ronnerhall 1 röst 

 

Karlshamn 4 st ombud 

Anders Mattsson  2 röster 

John Rehn  ej närvarande 

Håkan Appert  2 röster 

Mats Silver   ej närvarande 

 

Olofström 2st ombud 

Ari Korhonen  ej närvarande 

Sara Olsson  ej närvarande  

 

Sölvesborg 3st ombud 

Frida Elofsson  2 röster 

Fia Olofsson  1 röst 

Anna Strandberg  ej närvarande 

 

 

 

3. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet fastställde att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
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4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Mattsson och Håkan Appert. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

 

5b        Föregående protokoll 

Föregående distriktsmötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.             

Ordförande informerar om att både styrelse- och distriktsmötesprotokollen ligger efter  

justering på distriktets hemsida. 

 

6. Ekonomisk rapport 
Kassören Anita Gustavsson redovisade perioden 1/1-1/10. Utgående behållning är 711 535 kr. 

 

7. Rapporter från distriktets olika kommittéer 

Alla kommittémedlemmar lästes upp.  

 

Tävlingskommittén: Ordförande Kenneth Lindfalk informerade om vad som är på 

gång, domarutbildning 6 deltagare, figurantutbildning, 4 deltagare, ansvarsområdena 

inom tävlingskommittén presenterades. Info om Modprovet 29-31 maj 2020 på 

Travbanan i Karlshamn, ett internationellt prov. Hemsida och FB finns för Modprovet. 

Kommittén har haft 3 möten under året. 

 

Mental kommittén: Ordförande Helene Edner informerade, de har haft en träff där de 

diskuterad den nya utformningen av MH, om någon klubb behöver information 

angående de nya bestämmelserna, kontakta kommittén. Behov av nya funktionärer, 

MH figurantutbildning arrangeras i Sölvesborg under oktober. Kommittén ska åka på 

en konferens. 

 

Tjänstehunds kommittén: Ordförande Göte Karlsson informerade, de har haft 6 

protokollförda möten. Tjänstehundsprov är planerat den 9-10 nov. Göte läste ur 

minnesanteckningarna från tjänstehundsmötet angående klarläggande om att SBK inte 

samarbetar med organisationen Missing people.  

 

Blekingedistriktet tjänstehundskommitté tar med det bestämdaste avstånd att 

medverka med hundekipage via SBK. 

 

Noterades;  

Det finns ingen koppling mellan SBKs tjänstehundar och Missing Peoples 

hundgrupper. SBK:s tjänstehundar är samtliga utbildade, anlagstestade och 

certifierade för att ingå i eventuella eftersök av försvunna personer. 

 

Viktigt att tydligt informera SBK-medlemmar och övriga intresserade av denna 

verksamhet att Missing People är en helt fristående organisation som inte har någon  
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som helst anknytning till SBK. Den dispens som SBK har från Länsstyrelsen att under 

hundförbudstiden på olika sätt och enl. fastställda regler arbeta med lös hund i skog 

och gäller endast verksamhet planerad och genomförd inom SBK. Det SBK- 

tjänstetecken man använder för att markera hund i arbete/träning får användas endast 

inom SBK-verksamhet. Vi som jobbar med patrullhundar och räddningshundar inom 

SBKs tjänstehundsverksamhet är angelägna om att påpeka detta. 

 

Ny utbildning i specialsök är planerad under vinter/vår, max 6 deltagare, kostnaderna 

debiteras deltagarnas klubbar. Stort intresse ute på klubbarna för kursverksamheten 

inom specialsök. Kurser är i gång i Karlskrona, Ronneby och Sölvesborg. 

 

Rallylydnads kommittén: Ordförande Elisabeth Arebark informerade, kommittén har 

haft 3 protokollförda möten, diskuterat tävlingar och utbildningar. Utbildningar inom 

Rallylydnaden ligger nu under Rallylydnadskommittén inte under hundägare 

kommittén. Info om Påskkuppen, Barbro berättade att det startar totalt 19 klasser, 

klubbarna i distriktet hjälps åt. Lagtävling båda dagarna, Cupfinal på söndagen. 

Facebook sida finns för tävlingen. Presentation av styrgruppens deltagare. 

 

Hundägare kommitté: Hade nyligen sin första träff, där de börjat diskutera framtida 

behov mm. 

 
 

8. Tillsättning av två arbetsgrupper – Fler medlemmar inom SBK och 

Föreläsningar/utbildningar för distriktets medlemmar. 

 

Kommittén ”Öka medlemsantalet” kommer att ha sitt första möte den 31 oktober, 

Deltagare: Fia Olofsson Sölvesborgs BK, Anders Brorsson Sölvesborg BK, Marlene 

Lundmark Karlshamns BK, Eva Rosborg Olofströms BK, Kim Kimselius Ronneby 

BK 

 

Kommittén ”Föreläsningar” inbjudan skickas till alla klubbarna för att samla ihop 

namn till kommittén. 

 

9. Information från valberedningen. 

Ingår: Kenneth Lindfalk, Marlene Johansson, Josefin Lindkvist Olsson. 

Valberedningen uppmanar till kontakt för input och förslag. 

 

 

10. Policy avseende sociala medier 

Information av Elisabeth, ta med hem till klubbarna och diskutera att vi håller god ton 

på sociala medier och på klubbarna. Att klubbarna tar upp SBK policy angående 

sociala medier på sina styrelse/medlemsmöte 

 

Diskussion på mötet om lämpligheten att hålla kurser på klubbarna när negativa 

uttalande görs på sociala medier om SBK instruktörer och även brukshundklubbar.  
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11. Övriga frågor 

Inga frågor. 

 

 

12. Nästa distriktsmöte är årsmötet den 3 mars 2020 kl 19.00 på Karlshamns BK 

 

 

13. Mötets avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Fällgren         Elisabeth Arebark          Anders Mattsson Håkan Appert

  
Sekreterare                 Ordförande             Justeringsperson Justeringsperson 


