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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Ronneby brukshundklubb 

Datum:  1 September 2020 

Tid:   19.00 

 

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

Karlsson, Christine Gidlöv, Tony Rannebjer  

Förhinder: Lena Ericsson, John Rehn 

 

Protokoll 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsperson 

Att justera dagens protokoll jämte ordförande Göte Karlsson 

 

3. Föregående protokoll. 

Föregående protokoll gicks igenom.  

Tillägg till punkt ”Påskcupen”. Sponsringen bestod av en stor mängd matfoder. Beslut 

är att det delas upp mellan klubbarna i distriktet.  

Kongressen kommer att köra 3 websändningar, den 24/9, 1/10 och 8/10. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

5. Kommittéer och sammankallande 

Göte Karlsson informerar om att Kenneth Lindfalk tackar ja till ordförande uppdraget 

i Tävlingskommittén. 

Ordförande informerar om att de två som är tillfrågade att vara ordförande i 

hundutbildningskommittén har tackat nej. Styrelsen beslutar att kommittén tar fram 2 

namnförslag själva och därefter beslutar distriktsstyrelsen vem som ska vara 

ordförande. 

 

6. SM-Fonden 

 

Distriktsstyrelsen har tidigare beslutat via e-post att bifalla ansökan till 

rallylydnadsinstruktör för Bo Karlsson och Frida Elofsson. Ansökan kom in innan 

utbildningen påbörjades. 

Distriktsstyrelsen vidhåller att både Bo Karlsson och Frida Elofsson ska gå klart sin 

utbildning. Blekinge distriktet har brist på rallylydnadsinstruktörer och ett tillskott på  
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2 nya är bara positivt för distriktet, samt att SM pengarna ska gynna klubbar och 

Blekinge distriktet. 

 

Det har bildats en arbetsgrupp som ska se över stadgarna för SM fonden. 

Arbetsgruppen består av Göte Karlsson. Paul Håkansson och Fredrik Berg  

 
Ordförande redovisar vilka ansökningar och utbetalningar som är gjorda ur SM fonden 

 

7. Redovisning av uppdraget till kontaktpersonerna. 

Mötet går igenom klubbarnas svar avseende corona anpassade kurser, anmälningar 

m.m. 

 

8. Ekonomisk rapport 

Genomgång av rapport och resultat, nuvarande behållning uppgår till 729 483 kr. 

 

9. Övriga frågor 

 

Distriktsmöte: 6 oktober kl 19, anmälan är extra viktig då lokal bokas efter antalet 

anmälda och med Coronaanpassning. Maten kommer att vara packad. Varje kommitté 

utser en person som representera sin kommitté på mötet.  

 

1) Patrullhund Olofström: Det har kommit till kännedom att man på centralt håll planerar 

för en intensivkurs för patrullhundar i Olofström. Mötet ifrågasätter varför 

information inte skickats ut till lokalt distrikt. Det bör föras en dialog mellan den 

centrala organisationen och distrikt. Ordförande författar en skrivelse till SBK 

centralt. 

2) Skyddslicenser: Göte Karlsson får i uppdrag att sammanställa information om 

skyddslicenser för publicering på distriktets hemsida. 

Externa utbildningar: Samtal om externa utbildningar. Förslag framkom om att skapa 

en mentorsgrupp och inventeringslista över mentorer i distriktet. 

 

10. Nästa styrelsemöte 

6 oktober kl 18:00, plats meddelas senare. 

 

11. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Fällgren Elisabeth Arebark Göte Karlsson 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


