
 

Utbildningspott SM 2018 
 
Svenska Brukshundklubben (SBK) Blekingedistrikt SM 2018:s 
utbildningspott skall främja utbildningsinsatser som bidrar till att öka 
kunskapen om hund inom SBKs Blekinge distrikt. 

Klubbar & enskilda medlemmar kan 
ansöka 
Lokalklubbar, rasklubbar eller enskilda medlemmar inom SBK Blekinge 
distriktet är välkomna att ansöka om bidrag. Det kan handla om 
utbildning av en medlem, en eller en grupp funktionärer eller 
kanske styrelsen. Utbildningen ska i slutänden komma klubb eller 
distrikt till gagns. 

Överskottet från SM 2018 
Bidrag ur utbildningspotten kan fördelas på flera stipendiater under året. 
Om ansökningar eller lämpliga bidrag uteblir innestår medlen i 
Utbildningspotten. 

Sök bidrag ur 
Utbildningsutbildningspotten 
Ansök genom ta kontakt med lokalklubbs styrelse eller direkt med 
distriktsstyrelsen. Bidraget delas ut så snart dokumentation om styrkta 
kostnader redovisas (Kan delredovisas). 

 



Statuter 
Etablering och statuter för SBKs Blekinge distriktets SM 2018 
Utbildningspott 

1. Utbildningspotten har instiftats för att uppmuntra SBKs Blekinge 

distrikts medlemmar till utbildning inom ämnet hund. 

2. Syftet med utbildningspotten är att öka kunskapen om hund inom 

Brukshundklubben och därför stötta enskild/a medlem/mar, 

lokalklubbar, rasklubbar eller distriktet som vill förkovra sitt 

hundkunnande i eller utanför Brukshundklubbens regi enligt SBKs 

grundstadga § 2. 

3. Ansökan för enskild medlem/mar görs av och på rekommendation av 

Brukshundklubbens rasklubbar, lokalklubbar eller distrikt. 

4. Utbildningspotts kapital och avkastning får användas till syftet.  

5. Ansökan till utbildningspotten sker när behov uppstår. Beslut om 

medlens användande fattas av SBK Blekingedistriktsstyrelse. Beslutet 

meddelas och delges senast tre månader efter att ansökan inkommit 

under förutsättning att ansökan inlämnats korrekt. 

6. Utbildningspottens kapital förvaltas av SBK Blekingedistrikt i 

räntebärande bankkonto och redovisas inom SBK Blekingedistriktets 

balansräkning. Utbildningspottens kapital får inte användas att 

spekulera i riskkapitalplacering, fonder, värdepapper, börshandel, 

etcetera. Eller i annat opåkallat risktagande. 

7. SBK Blekingedistriktet förbinder sig att ej uttaga någon 

administrationskostnad för utbildningspotten. 

8. Om ändringar eller upplösning av utbildningspotten ska kvarvarande 

medel disponeras på så sätt att utbildningspotts ändamål bäst 

gynnas. Beslut härom fattas av 2 (två) på varandra följande årsmöten 

i SBK Blekinge distrikt. 


