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Protokoll fört vid distriktsmöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Plats:  Bräkne-Hoby Bygdegård 
Datum:  6 oktober 2020 
Tid:   19.00  
 
Protokoll 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Elisabeth Arebark öppnade möte och hälsade alla välkomna. 
 

2. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes enligt följande: 
 
Karlskrona 3 ombud 
Maria Fredin 
Patrik Karlsson 
Anne-Marie Åkesson 

 
Rödeby 2 ombud 
Birgitta Öberg 
Monika Johansson 

 
Ronneby 4 ombud 
Anna Andersson 
Marie Mattiasson 
Josefine Ronnerhall 
Jessica Hultgren 

 
Karlshamn 4 ombud 
Carina Frisk 
Anders Mattsson 
Margareta Jansson Berg 
Jan-Peter Olsson 

 
Olofström 2 ombud 
Ari Korhonen 
Barbro Langefors 

 
 

Sölvesborg 3 ombud 

Frida Elofsson 

Fia Olofsson  

Ingrid Malmström 
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3. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
Mötet fastställde att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Maria Fredin och Patrik Karlsson. 
 

5. Fastställande av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 

6. Kongresshandlingarna 
Kongresshandlingarna gicks igenom och respektive klubb kommenterade inkomna förslag 
och motioner. 
 
Förbundsstyrelsens förslag; 

1) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 
bakom att FS föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget. Samtliga 
klubbar ställer sig bakom beslutet. 
 

2 a) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 
bakom att FS föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget. Samtliga 
klubbar ställer sig bakom beslutet. 

 
2b) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 

bakom att FS föreslår kongressen att besluta i enlighet med förslaget. Samtliga 
klubbar ställer sig bakom beslutet. 

 
3) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man avslår förslaget. 

Samtliga klubbar ställer sig bakom beslutet. 
 
 Motioner 

1) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 
bakom att FS föreslår kongressen att besluta om att motionen avslås. Samtliga 
klubbar ställer sig bakom beslutet. 
 

2) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 
bakom att FS:s hänvisning att motionen är besvarad. 

 
3) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 

bakom att FS föreslår kongressen att motionen är besvarad. Ronneby BK yrkade 
avslag på motionen övriga klubbar ställer sig bakom beslutet. 
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4) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 
bakom att FS föreslår kongressen att motionen är besvarad. Ronneby BK yrkade 
avslag på motionen övriga klubbar ställer sig bakom beslutet. 

 
5) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 

bakom att FS föreslår kongressen att besluta om att motionen avslås. Samtliga 
klubbar ställer sig bakom beslutet. 

 
6) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 

bakom Skåne distriktets motion och föreslår kongressen att besluta att motionen 
bifalls. Samtliga klubbar ställer sig bakom beslutet. 

 
7) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 

bakom att FS föreslår kongressen att besluta om att motionen avslås. Samtliga 
klubbar ställer sig bakom beslutet. 

 
8) Medlemsmötet beslutade enligt distriktsstyrelsen förslag, att man ställer sig 

bakom att FS föreslår kongressen att besluta om att motionen avslås. Samtliga 
klubbar ställer sig bakom beslutet 

         

7. Ekonomisk rapport 
a.) Kassören Anita Gustavsson redovisade perioden 1/1 - 1/10 2020. Utgående behållning är 

754 248 kr. 
 

Distriktsmötet beslutar  
att kostnaderna för utbildning av bruksdomare och skyddsfiguranter ska belasta 
distriktsstyrelsens budget 
att upphäva tidigare beslut  1 oktober 2019 avseende att lokalklubbarna i Blekinge ska 
betala var sin del av utbildningarna. 

 
 

8. Rapporter från distriktets olika kommittéer 
 
Tjänstehunds kommittén: Ordförande Göte Karlsson informerade; 

✓ Att några möten har blivit inställda p.g.a. comvid 19 
✓ Funderar på att starta en vidareutbildning för distriktets specialsöksinstruktörer 
✓ Att man kommer att delta den 29 oktober Military Camp i Blekinge och informera 

om SBK som frivilligorganisation och vår tjänstehundsverksamhet 
✓ Planera för att starta en patrullhundskurs under senvintern/tidig vår 2021 

 
Tävlingskommittén: Ordförande Kenneth Lindfalk informerade; 

✓ Nya utexaminerades domare och skyddshundsfiguranter 
✓ Finns behov av att utbilda tävlingsledare 
✓ Behov av att distriktet anordnar mer bruksprov 
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 ✓ Att klubbarna hjälps åt vid bruksprov så att inga återbud behöver lämnas 
 
 
 
 
 

✓ Behov av att utveckla brukshundsgrenarna då det finns mycket stor kompetens ta 
till vara ta inom distriktet samt att planera för träningshelger inom de olika 
tävlingsdisciplinerna  

✓ TK kommer att samla klubbarna för samtal om utveckling av tävlingsverksamheten 
✓ Modprovet inställt p.g.a. pågående pandemi. 

 
Mental kommittén: Ordförande Helene Edner informerade,  

✓ Behov finns för att utbilda fler funktionärer 
✓ Behov finns för att utbilda beskrivare. Noterades att Smålandsdistriktet kommer att 

starta beskrivarekurs i Jönköping under våren 
 
Hundägare kommitté: Carina Frisk informerade; 

✓ Ingen aktivitet har genomförts nu under pågående pandemi. 
 

Rallylydnads kommittén: Ordförande Elisabeth Arebark informerade; 
✓ Påsk kuppen blev inställd p.g.a. pågående pandemi 
✓ Fem (5) tävlingssekreterare har utbildats 
✓ Är brist på rallylydnadsdomare 
✓ Tävlingsverksamheten har så smått börjats upptas igen 

 

9. Revidering av stadgar för SM-fonden 
Distriktet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Fredrik Berg, Per ”Palle” Håkansson och 
Göte Karlsson för att titta över statuter och betänkanden, för hur medel ur fonden ska 
ansökas. Beslutades att distriktsstyrelsen beslutar om hur pengar från SM-fonden ska 
beviljas. 

 

10. Övriga frågor 
Fanns inga. 
 

11. Mötets avslutas 
Ordförande avslutade medlemsmötet. 
 

 
 
 
Göte Karlsson         Elisabeth Arebark          Patrik Karlsson Maria Fredin  
Sekreterare         Ordförande          Justeringsperson Justeringsperson 
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