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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Digitalt zoom-möte 

Datum:  19 januari 2021 

Tid:   19.00 

 

Närvarande: Elisabeth Arebark, Anita Gustavsson, Christine Gidlöv, John Rehn, Tony 

Rannebjer, Fredrik Berg och Göte Karlsson 

 

Förhinder: Ulrika Fällgren och Lena Eriksson 

 

Protokoll 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Göte utsågs till att föra dagens 

protokoll. Då ordinarie sekreterare anmält förhinder. 

 

2. Föregående protokoll. 

Godkändes och lades med ett godkännande till handlingarna. 

 

3. Justeringsperson 

Att justera dagens protokoll jämte ordförande valdes John Rehn. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

5. Ekonomisk rapport 

En ekonomisk redovisning fanns med i handlingarna inför styrelsemötet. Beslutades 

att genomgång av handlingarna skjuts till nästa styrelsemöte den 2 februari 2021. 

 

6. Organisationskonferensen 

Den centrala organisationskonferensen genomförs digitalt den 5 - 7 februari 2021. 

Ordförande föredrog kortfattat det preliminära programmet för konferensen. Då ingen 

i distriktsstyrelsen hade möjlighet att delta, så tillvaratar ordförande distriktets 

intressen. Noterades att Elisabeth ingår i konferensledningen.  

 

7. Ansökan ur SM fonden 

En ansökan om ekonomiskt stöd förelåg för att genomföra en instruktörsutbildning i 

distriktets regi och inkommit från distriktets utbildningskommitté.  
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Beslöts att en förtydligande budget ska lämnas till distriktsstyrelsen som 

beslutsunderlag, där bland annat det ska redogöras för vilka som är tänkta att gå 

utbildningen från respektive lokalklubb tillsammans med styrelsebeslut, kostnader för 

lärare, kostnader litteratur, eventuella externa föreläsare som är tillfrågade och 

kostnader för dessa, m.m.    

 

8. Bruks- och lydnadstävlingar 2021 

Tävlingskommitténs domartillsättning för 2021 lades till handlingarna. 

 

9. God ambassadör inom SBK 

Noterades att via Facebook inlägg på Carina Lundins Facebooksida där hen lagt in 

beslut från Skatteverket att hen blivit föremål för skatteutredning som gav anledning 

till att hen ska betala skatter och avgifter med sammanlagt 85 947 SEK. Orsak till 

utredningen var att hen bedrivit hundutbildningsverksamhet i privat regi utan att 

betala in lagstadgade avgifter till skatteverket. Samtalades om; är detta förenligt med 

den verksamhet som Blekingedistriktet och lokalklubbarna bedriver. Ett enhetligt 

beslut var, nej. Beslutades att ordförande och vice ordförande skyndsamt kallar till ett 

ordförandemöte med distriktets lokalklubbar för samtal om hur frågan vidare ska 

behandlas. Noterades att Carina Lundin nu vädjat till sina följare på Facebook om 

hjälp om att avvara en summa pengar föra att betala Skatteverket, för att hen ska 

kunna rädda sitt företag. Vidare samtalades det om; är det är okey att hen använder 

SBK:s varumärket i samband med lansering av hens privata kursverksamhet. 

 

Beslöts att Carina Lundin ska tas bort från domare listan fram tills distriktsstyrelsen 

vet mer vad det innebär för lokalklubbarna med hens skatteskuld eftersom hen bedrivit 

sin privata verksamhet på flera lokalklubbar, samt att hen använder sig av SBK 

varumärke i sina privata utbildningar/föreläsningar m.m. 

 

10. Övriga frågor 

Beslöts att kommande årsmöte den 3 mars 2021 genomförs digitalt. John förbereder 

mötet samt undersöker hur omröstningar ska kunna genomföras digitalt på ett 

stadgeenligt sätt. 

 

11. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade mötet och meddelade att nästa styrelsemöte är den 2 februari 

2021 klockan 19.00 
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Göte Karlsson Elisabeth Arebark John Rehn 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


