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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats:  Bygdegården Bräkne-Hoby 

Datum:  6 oktober 2020 

Tid:   19.00 

 

Närvarande: Elisabeth Arebark, Anita Gustavsson, Ulrika Fällgren, Göte Karlsson och 

Christine Gidlöv  

Förhinder: Fredrik Berg och Tony Rannebjer 

 

Protokoll 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsperson 

Att justera dagens protokoll jämte ordförande John Rehn. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

 

4. Kongresshandlingar 

Kongresshandlingarna gick igenom för kommentar och beslut. 

 
Förbundsstyrelsens förslag; 

1) Distriktsstyrelsen ställer sig bakom att FS föreslår kongressen att besluta i enlighet 
med förslaget.  
 

2 a) Distriktsstyrelsen ställer sig bakom att FS föreslår kongressen att besluta i enlighet 
med förslaget 

 
2b) Distriktsstyrelsen ställer sig bakom att FS föreslår kongressen att besluta i enlighet 

med förslaget. 
 
3) Distriktsstyrelsen ställer sig bakom att FS föreslår kongressen att besluta i enlighet 

med förslaget.  
 

4) Distriktsstyrelsen ställer sig bakom att FS föreslår kongressen att besluta i enlighet 
med förslaget.  
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 Motioner 

1) Distriktsstyrelsen beslutade att man ställer sig bakom att FS föreslår kongressen 
att besluta om att motionen avslås.  
 

2) Distriktsstyrelsen beslutade att man ställer sig bakom att FS:s hänvisning att 
motionen är besvarad. 

 
3) Distriktsstyrelsen beslutade att man ställer sig bakom att FS föreslår kongressen 

att motionen är besvarad.  
 

4) Distriktsstyrelsen beslutade att man ställer sig bakom att FS föreslår kongressen 
att motionen är besvarad.  

 
5) Distriktsstyrelsen beslutade att man ställer sig bakom att FS föreslår kongressen 

att besluta om att motionen avslås.  
 
6) Distriktsstyrelsen beslutad att man ställer sig bakom Skåne distriktets motion och 

föreslår kongressen att besluta att motionen bifalls.  
 

7) Distriktsstyrelsen beslutade att man ställer sig bakom att FS föreslår kongressen 
att besluta om att motionen avslås. 

 
8) Distriktsstyrelsen beslutade att man ställer sig bakom att FS föreslår kongressen 

att besluta om att motionen avslås.  

 

5. Val av ordförande till hundutbildningskommittén 

Distriktsstyrelsen beslutade om att Maria Strand blir ordförande i 

hundutbildningskommitté. 

 

6. Redovisning av uppdraget till kontaktpersonerna. 

Mötet går igenom klubbarnas svar avseende corona anpassade kurser, anmälningar 

m.m. 

 

7. Övriga frågor 

Fanns inga att behandla. 

 

8. Nästa styrelsemöte 

3 november kl 19.00 på Ronneby Brukshundklubb. 

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet. 

 

     

Göte Karlsson Elisabeth Arebark John Rehn 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


