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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Karlshamns Brukshundklubb 

Datum:  16 december 2019 

Tid:   18.00 

 

Närvarande: Elisabeth Arebark, Anita Gustavsson, Tony Rannebjer, Ulrika Fällgren, Barbro 

Langefors, Göte Karlsson 

Förhinder: Christine Gidlöv, Fredrik Berg 

 

Protokoll 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsperson 

Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes Anita Gustavsson. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående styrelseprotokoll 

Lades till handlingarna. 

 

5. Genomgång av beslutsprotokoll 

Diskussion och genomgång av punkterna. 

 

6. Regelrevideringskonferens 

Tävlingskommittén har fortfarande inte skickat in sitt förslag på representanter för 

lydnad och bruks. Elisabeth kontaktar Kenneth Lindfalk och Alf Karlström angående 

vilka representanter som skickas från lydnad och bruks. Rally skickar Helene 

Adolfsson Rehn och Elisabeth Arebark. 

 

7. Ekonomisk rapport 

Kassören redovisar rapporten, ingående behållning 731 999 kr. 

 

8. Begäran om medel ur SM fonden 

8a – Avslås, Elisabeth undersöker vilka tidigare beslut som tagits angående bidrag till 

tävling internationellt. Styrelsen anser även att äskande av medel ska ske före 

genomförandet, inte i efterhand. 
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 8b – Avslås, Beslut fattades på styrelsemöte 191001 att kostanden skulle fördelas på 

klubbarna och vid detta tillfälle var ordförande i tävlingskommittén 

med. ”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” 

 

8c – Avslås, Äskande om medel ska göras innan en utbildning påbörjas. 

 

9. Budget 2020 

Genomgång av förslag till budget -  

Vi skjuter fram beslut till nästa möte ordförande Kenneth Lindfalk från 

tävlingskommittén bjuds in av Elisabeth. 

 

10. Godkännanden av att hålla utbildning 

Elisabeth skickar över godkännandet till tävlingskommittén. Behövs inget 

distriktsstyrelse beslut. 

 

11. Förslag från SBK centralt angående medlem 

Elisabeth informerar om SBK centrala förslag på åtgärder Elisabeth skickar ytterligare 

en skrivelser till den berörda medlemmen. 

 

12. SM-material hinder 

Ändrar beslut från föregående protokoll, det gäller inköp av två hinder. Fattar beslut 

om inköp av två likvärdiga hinder. 

 

13. Övrigt 
Prova på dag – Elisabeth skickar en inbjudan. Distrikt styrelsen finns på plats för 

marknadsföring. 

Förtjänsttecken -   Ronneby BK har skickat in och Elisabeth godkänner dem 

18/12 – Göte träffar pressen och informerar om IGP-prova på. Göte marknadsför även övriga 

arrangemang inom distriktet. SBK som en frivillig försvarstjänsteverksamhet. 

Specialkurs- 14 sökande till 6 platser. Prioriterar distriktets ansökningar 

 

14. Mötets avslutning  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Fällgren Elisabeth Arebark Anita Gustavsson 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


