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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Ronneby Brukshundklubb 

Datum:  12 november 2019 

Tid:   19.00 

 

Närvarande: Elisabeth Arebark, Christine Gidlöv, Anita,Gustavsson, Tony Rannebjer, Ulrika 

Fällgren, Barbro Langefors 

Förhinder: Göte Karlsson, Fredrik Berg 

 

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. Föregående styrelseprotokoll 

Lades till handlingarna. 

 

5. Genomgång av beslutsprotokoll 

Diskussion och genomgång av punkterna. 

 

6. Inventering av hjälp till rasklubbar 

Genomgång av klubbarnas svar. Svar har inkommit från alla klubbar utom Olofström. 

Klubbarna är positiva till utlåning av klubbstuga. Varierande svar när det gäller att 

vara behjälpliga för bruks och lydnadstävlingar. Sammanställningen skickas in till 

SBK. 

 

7. Val av ledamöter/ersättare till förbundsstyrelsen 

Endast Ronneby har skickat in svar, vilka gicks igenom. Distrikt styrelsen 

kompletterar med enstaka förslag och tillfrågar berörda innan svaren skickas in. 

 

 

8. Regelrevideringskonferens 

Elisabeth har mailat ordförande i Tävlingskommittén Kenneth Lindfalk, men inte fått 

någon återkoppling. Om svar inte inkommit efter ytterligare en påminnelse, beslutar 

distriktet i frågan. 
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9. Organisationskonferens 

Genomförs den 24-26 januari i Upplands Väsby. Vi beslutade om att skicka två 

representanter, Göte Karlsson och Elisabeth Arebark, Tony Ronnebjer är reserv.  

  

10. Ekonomisk rapport  

Utgår 

 

11. Budget 2020 

Utgår på grund av att tävlingskommittén inte skickat in sitt budget förslag.  

 

12. Distriktets kommittéer 

Klargörande över vilka regler som gäller, vid avhopp eller nya ledamöter. Distriktet 

ska behandla nya ledamöter eller avsägelser i de olika kommittéerna. 

 

 

13. SM material 

Material från SM som skulle tillfalla Sölvesborg är försvunnit. Vi beslutar att köpa in 

ett hopphinder som bekostas av SM-kontot. Elisabeth köper in hindret. 

 

14. Helgläger/träningstillfälle IGP 

Brian och Lolita Jakobsson, kan tänka sig att hålla en helgkurs till en kostnad av 

10 000 kr. Beslut tagit att kursen bekostas med SM-kontot för att främja och lyfta 

sporten. 

 

15. Övriga frågor 
Skyddsteori – Tony informerar om att han höll en teorikurs för Schäferhundsklubben, klubben 

fick behålla intäkterna från kurstillfället. 

FB/hemsidan – Startad av Barbro, användare är distriktet och klubbarna, syfte att 

marknadsföra verksamhet som tävlingar mm. 

 

16. Nästa styrelsemöte 

Den 8 december kl. 17 eller måndag 16/12 kl 18. 

 

 

17. Mötets avslutning  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Fällgren Elisabeth Arebark Tony Rannebjer 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


