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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Karlshamns brukshundklubb 

Datum:  11 Augusti 2020 

Tid:   19.00 

 

Närvarande: Elisabeth Arebark, Anita Gustavsson, Ulrika Fällgren, Fredrik Berg, Göte 

Karlsson, John Rehn 

Förhinder: Lena Ericsson, Christine Gidlöv, Tony Rannebjer,  

 

Protokoll 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsperson 

Att justera dagens protokoll jämte ordförande Fredrik Berg. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom. 

 

5. Covid-19 

Genomgång av vilka rekommendationer som gäller. 

 -Verksamheter ska bedrivas utomhus, max 50 personer mm 

Diskussion om rekommendationerna kommer förändras den 15 augusti, ordförande 

kollar upp med SBK vad som gäller. 

 

6. Kommittéer och sammankallande 

Genomgång av aktuella kommittéer.  

Göte och ordförande får i uppdrag att prata med personer i några kommittéer för att 

höra om de är intresserade att vara sammankallande.  

 

7. SM-Fonden 

Genomgång av ansökningar och återkoppling av ansökningarna. 
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8. Påskcupen Rallylydnad 

Det har inkommit ett önskemål om att dela upp sponsringen, då tävlingen blev 

inställd. Svaret är nej, förslag finns att den hanteras som SM-sponsring/överblivet 

material.  

 

9. Kongress 2020 

Äger rum den 24-25 oktober, den genomförs digitalt. Kontaktpersonerna kontaktar 

klubbarna angående kongresshandlingarna och påminner om inkomna svar inför 

distriktsmötet. 

 

10. Ekonomisk rapport 

Kassören går igenom rapporten, några frågetecken finns angående utbildningar som 

körts i distriktets regi. Ordförande och kassören kollar upp detta utanför mötet. 

 

11. Uppdrag kontaktpersonerna 

Följande frågeställningar ska kontaktpersonerna undersöka inför nästa styrelsemöte. 

-Hur planeras kurserna till hösten? 

-Finns det ett ökat tryck? 

-Påminna om kongressen 

-Påminna som att skriva på policyn.  

 

12. Övriga frågor 

1) Skyddslicenser – Göte informerar om det ökade intresset för IGP och skydd. Idag 

hanterar Alf Carlström licenserna. Vi behöver vara flera som skriver skydds och 

träningslicenser. Styrelsen beslutar att Göte Karlsson och Patrik Karlsson också ska 

kunna skriva licenser och kontrollera träningsgrupper. 

 

 

13. Nästa styrelsemöte 

1 september kl 19 Ronneby brukshundklubb. 

 

14. Nästa distriktsmöte 

Elisabeth återkommer med ett förslag på nästa distriktsmöte, som bör infalla före 

kongressen. 

 

15. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Fällgren Elisabeth Arebark Fredrik Berg 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


