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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Plats: Ronneby Brukshundklubb 
Datum: 26 maj 2020 
Tid: 19.00 
 
Närvarande: Elisabeth Arebark, Anita Gustafsson, Tony Rannebjer, Christine Gidlöv, John      
 Rehn, Lena Eriksson. 
Förhinder: Göte Karlsson, Fredrik Berg, Ulrika Fällgren 
 
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 Presentation 
 Alla styrelsemedlemmar presenterade sig för varandra. 
 
§ 5 SBK Blekinge distriktets värderingar och policy för medlemskultur i  
 Brukshundklubben 
 Utskickat dokument från Svenska Brukshundklubben genomgicks och 
 underskrift av styrelsemedlemmarna gjordes. 

Ordförande informerar också om att man representera distriktet och inte sin 
klubb. 

 
§ 6 Beslutsprotokoll 
 Information för de nya styrelsemedlemmarna om användningen av vårt 
 beslutsprotokoll. Genomgång av kvarstående aktivitet. 
 



§ 7 Val av firmatecknare 
 Till firmatecknare för SBKs Blekingedistrikt (836201-0517) valdes ordförande 
 Elisabeth Arebark 19620508-3329 och kassören Anita Gustavsson 19531207-
 2720 att teckna SBKs Blekingedistrikt var för sig. 
 Utöver ovanstående tecknar Per Håkansson 19460914-3757 bankkontot 8153-
 9, 4 387 516-0 s k Modprovet. 
 
§ 8 Bildande av VU 

Beslut togs att verkställande utskott bildas av ordförande Elisabeth Arebark, 
Vice ordförande Tony Rannebjer, Kassör Anita Gustavsson och Kassör Ulrika 
Fällgren.  

 
§ 9 Distriktsombud 
 Alla lokalklubbar har nu rapporterat sina distriktsombud. 
 
§ 10 Kommittéer och sammankallande 

Klubbarna lämnar in förslag på namn, men det är distriktsstyrelsen som utser 
vilka som ska sitta med i respektive kommitté. Kontaktpersoner ska även utses 
för respektive kommitté 
Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet då fortfarande är en klubb inte lämnat 
in förslag till respektive kommitté.  

 
§ 11 Kontaktpersoner respektive klubb 

Som kontaktperson utsågs: 
Tony Rannebjer för Karlskrona Brukshundklubb 

 John Rhen för Karlshamn Brukshundklubb 
 Göte Karlsson för Olofström Brukshundklubb 
 Lena Eriksson för Rödeby Brukshundklubb 
 Elisabeth Arebark för Sölvesborgs Brukshundklubb 
 Ulrika Fällgren för Ronneby Brukshundklubb 

Som kontaktperson kan man t ex uppdrag att hämta in uppgifter från 
lokalklubb 

 
§ 12 SM – fonden 

Förfrågan från hundutbildningskommittén över om SM fonden kan betalar 
12 000 kr till en privat aktör som bokat in Jessica Mann till föreläsning i Asarum 
under en dag/kväll. Hundutbildningskommittén vill köpa in sig hos den privata 
aktören, trots förfrågan har inget namn lämnats om vem den privata aktören är 
som ska erhålla 12 000 kr. Blekingedistriktet beslutar att avslå begäran. 

  
På ett styrelsemöte i maj månad 2019 diskuterades det på ett styrelsemöte om 
att distriktsstyrelsen skulle hjälpa de 2 medlemmarna som inte fått gå klart sin 
utbildning som instruktör rallylydnad, båda personernas mål är att hålla kurs 
inom Blekingedistriktet när de är klara. Smålandsdistriktet har nu en utbildning 
vilket våra två medlemmar har erbjudits plats på. Beslut om att bevilja att de 
skulle få gå utbildningen togs via e-post. Både rallylydnadskommittén, 
kursdeltagarna och smålandsdistriktets lärare har kontakt läraren för Blekinge 



för att få reda på hur mycket de har kvar på sin utbildning, men inte lyckats. 
Det innebär att de får gå om hela utbildningen. 
 
Diskussion uppstod på mötet om de kommer att hålla kurs, om inte respektive 
klubb ska betalar och därför yrkas det på att ny ansökan ska skickas in till SM 
fonden, trots tidigare beslut. 
 

 Vidare föreslogs att stadgarna för SM – fonden skall förtydligas, samt att 
 underlag till fakturor mm skall förbättras. 
 
§ 13 Påskcupen Rallylydnad 
 Påskcupen inställd på grund av Covid 19. 
 
§ 14 Modprovet 
 Modprovet inställd på grund av Covid 19. 
 
§ 15 Policy vid utbildningar i distriktets regi. 
 Budget skall upprättas innan man starta upp en utbildning. 
 
§ 16 Zoom-konton och kontakt med klubbar och rasklubbar 
 Ordförande informerade om Zoomkontot. John Rehn utsågs till kontaktperson. 
§ 17 Regelkonferens 3 - 4 oktober 2020 
 Regelkonferensen flyttad till den 3 – 4 oktober för Rallylydnad, Bruks och 
 Lydnad. 
 
§ 18 Kongress 2020 
 Kommer att hållas digitalt. Utsedda är Elisabeth Arebark och Christin Gidlöv. 
 
§ 19 Ekonomisk rapport 
 Kassören Anita Gustavsson rapporterade om distriktets ekonomi. Se bilaga. 
 
 
§ 20 Övriga frågor 
  

Sorgebukett 
Blommor beställdes till Christer Olssons begravning. Tackkort har kommit från 
anhöriga. 

  
Öppet brev till medlemmar  
SBK centralt har upprättat ett öppet brev där man tillskriver alla medlemmar 
om att ha tålamod att förhålla sig till reglerna som är framtagna pga Covid-19 
 
Dialoggruppen 
Ordförande informerar om mötet med SBK:s dialoggrupp som uppmana 
klubbarna att hålla sommarkurser men utifrån reglerna för Covid-19. 
Information ges också om att SBK har ett centralt avtal med Agria som innebär 
att inte lokalklubb direkt kan vända sig till Agria, utan det ska skötas centralt. 



 
  
§ 21 Nästa styrelsemöte 11 augusti kl. 19.00 Karlshamns Brukshundklubb 
 Det beslutades om nästa möte den 11 augusti. 
 
§ 22 Mötets avslutande 
 Ordförande avslutade mötet. 
   
 
 
 
___________                                                                                                   __________ 
Ordförande         justerare  
   
 
  
 
__________ 
Sekreterare  


