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Protokoll från styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Plats: Karlskrona Brukshundklubb   
Datum: 10 juni 2021  
Tid: 19.00 – 21.30   
  
Närvarande: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Patrik Karlsson, Fredrik Berg (fr.o.m. punkt 

9), Christin Gidlöv, Eva Malmport och Lena Eriksson  
 
Förhinder:            Tony Rannebjer 
 
 
Agenda 
 
1. Mötets öppnande 
               Ordf. Göte Karlsson hälsade välkommen till kvällens digitala möte och förklarade 
               mötet öppnat. Lena Eriksson går in som ordinarie ledamot t.o.m. punkt 8. 
 
2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Till justeringsperson utsågs Patrik Karlsson. 
 

3. Fastställande av agenda 
Utskickad agenda fastställdes.  
 

4. Godkännande av agenda 
Agendan godkändes. 
 

5. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 
6.  Genomgång av beslutsprotokoll 

 Beslutsliggare gicks igenom och kommenterades. Två (2) punkter kvar att genomföra. 
  

7. Ekonomisk rapport. 
John kommenterade ekonomirapporten: Inga större händelser. Bilaga 1 
 

8. Rapport från kongressen den 8 maj 
Valen följde de mål som SBK Blekinge hade. Mycket duktig ledare för kongressen, som 
genomfördes på ett utmärkt sätt. Nya valberedningen valdes enligt förslag. 
 

9. Inkomna skrivelser 
               Från SKK angående uteslutna medlemmar. 
               Protokoll från tävlingskommittén (Bilaga 2) och HUS (Bilaga 3). 
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10. Utgående skrivelser 

Ingen aktivitet. 
  

11. Sociala medier. 
Göte har startat konto på Facebook, Instagram och Twitter. Facebook-kontot behöver en 
översyn. John kollar detta. Inloggningsuppgifter m.m. finns hos sekreteraren. 
 

Fokusområden (hur går vi vidare). 
➢ Utveckla distriktets instruktörer och samarbetet mellan distrikt och klubbar    
➢ Utveckla frivilligverksamheten 
➢ Utveckla samarbetet med ungdomsverksamheten. 
➢ Utveckla prov-och tävlingsverksamheten 
➢ Utveckla marknadsföringen av SBK Blekingedistriktet              

 
Rapport från Göte: Har tagit upp ovanstående vid möte med lokalklubbsordförandena. Med 
ungdomsverksamheten har det inte hänt så mycket.  
 
Frivilligverksamheten kommer i gång, Tony och Jörgen ansvarar för genomförande av 
informationsmöte. 
 
Info från Fredrik (centrala SBK) ang. ungdomsverksamheten: kommer förslag till hösten. 
Ungdomarna ska välkomnas och lotsas in i den verksamhet som SBK är verksam i. 
Info från Lena Karlskrona BK: Klubben har haft ungdomsläger med TEMA prova på olika 
verksamheter. Tills vidare tas de ungdomar som kommer om hand och deltar i pågående 
aktiviteter 

 
Från medlemsmötet den 2 mars  

o Uppvisningsgrupp 
o Prova-på-aktiviteter 
o Tipspromenader 
o Mediakontakter/marknadsföring med filmer 
o Utbildning av instruktörer >marknadsföring 

 
Tankar och idéer från medlemsmötet: gemensam budkavle genom hela länet, tipsrundor 
enskilt eller i lag. Sociala biten är tyngdpunkten. Göte tar upp förslagen på kommande 
distriktsordförandemöte. 
 

12. Rapport från Tävlingskommittén 
Patrik informerade om Caniva (https://www.caniva.com/) och påtalade vikten av Caniva 
borde implementeras i SBK tävling för att underlätta för tävlande från andra länder att 
anmäla sig till tävlingar i Sverige.  
 
Fredrik info från centrala SBK: Ny SBK tävling är under utveckling med den gamla 
leverantören. Bearbeta Prov-och tävling för att undersöka möjligheterna att implementera 
Caniva i SBK tävling. Eller helt gå över till att använda Caniva. 

https://www.caniva.com/
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Modprovet 2021 Göte: Planering i full skala på gång. Stor satsning på prisbordet med 
penningpriser. Många välvilliga sponsorer på gång. Bra förutsättningar tävlande! 
 
Distriktets tävlingskommitté har behandlat två (2) ansökan om skyddslicens från hundförare 
som tillhör Kalmar Brukshundklubb, men tränar med ortsgrupp Listerby schäferhundklubb. 
SBK Blekingedistriktet/licensgrupp stöder det beslut som tävlingskommittén tagit. 
Blekingedistriktet kan inte ta ansvar för att utfärda skyddslicenser där sökande tillhör ett 
annat SBK distrikt, då Blekingedistriktet inte kan ansvara för medlemmar som tillhör ett 
annat distrikt. Beslutades att lämna ansökningarna tillbaka till Smålandsdistriktet.  
 
IGP; Brist på domare och figuranter till IGP i Blekinge. Omtag ska göras för att försöka åter 
auktorisera tidigare utbildad figurant. Karlskrona är enda arrangören av prov och det innebär 
stora kostnader att ordna prov och behålla kompetensen. Distriktet kommer att medverka 
för utvecklingen av IGP i distriktet.  
 
Skrivelse från Karlskrona angående träningsansvarig, Fredrik Ekersved, svenskskyddet 
träningsgrupp Karlskrona. Beslutades utse Fredrik Ekersved till träningsansvarig för 
träningsgruppen i Karlskrona. Licensgruppen ska informera om rutiner för att skyddslicenser. 

              
13. Rapport från Mentalkommittèn 

Många förfrågningar om utbildning. 
 

14. Rapport från Hundutbildningskommittèn 
Karlskrona ligger lågt med instruktörsutbildning. Sölvesborg och Karlshamn fortsätter med 
sina. Erbjuda instruktörerna en utbildning i marknadsföring och PR inom kursverksamheten 
på distriktsnivå. Lena och Göte tar hand om detta. Carina Frisk kollar med Studiefrämjandet 
om en kurs i Retorik. 
 

15. Rapport från Tjänstehundskommmittèn 
Gullvi; SM räddningshund kommer att genomföras 21 - 22 augusti i Skövde. Central 
provverksamhet startar upp vid halvårsskiftet. Till att börja med i liten skala men 
förhoppningsvis fullt ut i september. 

16.  
Göte; Specialsök genomfört prov den 30 maj med bra PR. Specialsök är mkt populärt och 
efterfrågat. 
Planerad KU utbildning specialsök för instruktörer och lärare i höst kommer eventuellt att 
ställas in. Anlagsprov patrullhund genomfört i Karlshamn den 5 juni med MKT god kvalitet på 
hundarna. 
 

17. Rapport från Rallylydnadskommmittèn och lydnadskommitté 
John rapporterar: Rallylydnadskommmittèn: Möte 21 juni 
 
Lydnadskommittè: Inga möten. Annika Hedsten tillfrågad om ansvar för lydnadskommitté 
men tackat nej, (annan verksamhet). Försöker hitta ngn annan lämplig ansvarig. Kanske blir 
enklare när tävlingarna kommer i gång. 
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18. Övriga frågor (diskussionsärenden) 

Göte informerade från distriktsordförandemöte den 9 juni (nybildat distriktsforum) 
samtalsfrågor: 
✓ Hur implementera Caniva i SBK-tävling? 
✓ Ang. skyddslicens: återkalla samtliga (förslag från distrikten) sedan ny ansökan, till 

distriktens licensgrupp. Detta för att få koll på skyddslicenser som är utfärdade. 
✓ Få fart på tävlingsverksamhet/bruks? 
✓ FS bör jobba med strategiska mål och ledamöterna bör inte leda utskotten utan arbeta 

med styrelsearbete i förbundsstyrelsen i Vad vill vi? 
✓ Mer operativt arbete på kanslinivå för att underlätta för att bland annat 

lokalklubbarna.  
✓ Extern översyn av kansliet. 
✓ Intervjuer inför val till förbundsstyrelsen kommer att genomföras av valberedningen 
✓ Stark ledare i FS 

Viktigt att besvara de remisser som kommer från centrala. 
 

19. Nästa möte 
Nästa möte 3 augusti 2021 Karlshamn BK Kl.19.00 

 
20. Mötets avslutande 

Ordförande Göte Karlsson avslutade mötet. 
 
 
 
 

 
Gullvi Gullander Göte Karlsson  Patrik Karlsson 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 


