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Protokoll från styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 

 

Plats: Ronneby Brukshundklubb   

Datum: 19 augusti 2021  

Tid: 19.00 – 21.30   

  

Närvarande: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Patrik Karlsson, Fredrik Berg,  

Tony Rannebjer, Christine Gidlöv, Eva Malmport och Lena Eriksson   

  

                               

Protokoll 

 

1. Mötets öppnande 

             Ordf. Göte Karlsson hälsade välkommen till kvällens möte och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Till justeringsperson utsågs John Rehn. 

 

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. Motion till kongressen kvarstår.  

  

7. Ekonomisk rapport. 

Kostnader för instruktörsutbildningen. John kollar faktura med Maria Strand. Faktura från 

SBK utbildning fördelas och skickas ut till klubbarna. John och Palle samverkar för 

redovisning av modprovets ekonomiska redovisning, viss modprovsredovisning försenad 

p.g.a. fördröjda fakturor. 

 

8. Ordförandemöte 16 juni. 

I vår kursverksamhet bör också informeras om brukshundklubben som frivilligorganisation. 

Brist i lärarhandledningen i instruktörsutbildningen att otrolig lite nämns om 

tjänstehundsverksamheten och prov och tävling ”bruks”.  

 

Blekingedistriktet är välkända för att ha skickliga och kunniga instruktörer- och lärare i 

hundtjänst. Diskuterades ”distriktsinstruktörer” som kan stötta kursverksamheten genom att 

vara behjälpliga med exempelvis speciella/specialutbildningar inom vår SBK verksamhet. 

 

Viktigt att instruktörer som leder valpkurser och som träffar våra ”kunder” i ett tidigt skede 

informerar och entusiasmerar för vår övriga verksamhet inom SBK. 
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✓ Viktigt att stimulera tävlingsverksamheten genom t.ex. aktiviteter barn-hund, prova-

på-dag, etcetera  

✓ Bjuda in alla som gått kurser och informera om tävlingsverksamheten. 

 

Göte har varit i kontakt med ordföranden i Schäferhundklubben Listerby, Ulf Abrahamsson 

och bjudit in honom till nästa ordförandemöte med distriktets lokalklubbsordförande. Göte 

kommer att söka kontakt med ordförande i Sölvesborgs Schäferhundsklubb för att utveckla 

samverkan. 

 

Vecka 37 är Hundens vecka. Förslås att resp. lokalklubb ordnar någon aktivitet. 

 

9. Modprovet. 

Kenneth Lindfalk som suttit sammankallande i styrgruppen har avsagt sig som 

sammankallande. Ny styrgrupp kommer att tillsättas vid nästa styrgruppsmöte den 13 

september 2021. 

 

Lena Eriksson följer upp dom som visat intresse att ingå i modprovets styrgrupp och bjuder in 

dom till den 13 september. Förslag på nya ledamöter lämnas till Lena.  

 

Vecka 28 2022 vikt för Modprovet i Brunnsparken. Distriktet har avtal med Ronneby 

kommun fram t.o.m. 2024. Bra respons på årets modprov och mycket positivt om tävlingen.  

 

Figuranter och domare från Danmark och Sverige liksom de tävlande mycket positiva.  

 

Modprovet styrgruppen upptaktsmöte 13 september 2021. 

 

10. Södra Skogsägarnas Tidskrift. 

Detta är en medlemstidning för skogsägare, ett reportage om olika aktiviteter i skogen för 

hundägare kommer att göras. Fotograf och journalist från tidningen har träffat Göte. 

 

11. Inkomna skrivelser. 

✓ Svar från FS gällande Caniva; ingen prioriterad fråga då det endast Göte, från 

Blekingedistriktet som lyft frågan 

✓ SKK ang. uteslutna medlemmar, lades till handlingarna. 

✓ Fråga ang. skyddsfiguranter lämnat till tävlingskommittén. Ska vara klart 1/10 2021 

✓ FM Nytt reglemente från 1 juni 2021 är meddelat från försvarsmakten 

✓ Nationella licensgruppen 

 

12. Utgående Skrivelser. 

✓ Besvarat på frågor från nationella skyddslicensgruppen 

✓ Besvarat frågor om nytt certifikatprov patrullhundar 

 

13. Eventuell sponsorskostnad för att få synas på distriktets hemsida. 

Fredrik tar med sig frågan till centrala SBK om sponsorer och samarbetspartners ska släppas 

in på den nya lokala ”centrala” hemsidan.  
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Kostnad för att synas på hemsidan förslagsvis 5 000 kr. Modprovets sponsorer kopplas till 

distriktets hemsida. 

 

Nordic Food som sponsor till Modprovet bjuds in till föreläsningar. Möjlighet till rabatt till 

eventuella klubbmedlemmar. Detta erbjudande måste konkretiseras. Patrik håller fortsatt 

kontakt med Nordic Food om detta. Ett villkor är i så fall att andra fodertillverkare ges samma 

möjligheter som att marknadsföra sina produkter. 

              

14. PR/INFO 

Klubbarna i Karlshamn, Olofström och Ronneby har synts mycket i media på senaste tiden. 

Mycket positivt att media visar intresse för vår verksamhet. 

 

15. Fokusområden. 

* Utveckla prov- och tävlingsverksamheten 

* Utveckla distriktets instruktörer. 

Se anteckningar från Ordförandemötet punkt 8 i detta protokoll. 

 

16. Rapport från Tävlingskommittén 

Årets SM-deltagare har fotograferats. 

Problem i distriktet med få träningsgrupper och brist på figuranter. 

Distriktets skyddslicensgrupp består av: Göte Karlsson, Ulrika Lichtenberg och Patrik 

Karlsson 

 

17. Rapport från Mentalkommittèn. 

Ingen aktuell rapport. 

 

18. Rapport från Hundutbildningskommittèn  

Retorikutbildning är planerad för instruktörer i november genom studiefrämjandet. 

Fredrik stöttar Rödeby BK den 28/9 med samtal om ideell verksamhet.  

 

19. Rapport från Tjänstehundskommmittèn 

Patrullhundskursstart den 9 oktober i Karlskrona. 

Räddningshundsutbildning centrala prov, nystart efter Covid-uppehållet 

 

20. Rallylydnadskommmittèn 

Inget möte sedan föregående rapport 

 

21. Övriga frågor 

✓ Lydnadskommitté: Svårt att hitta ansvarig för kommittén 

✓ Brukshunden önskas mer information om våra bruksprov/tävlingar 

 

22. Nästa möte 

Nästa styrelsemöte 9 september 2021 Karlshamns BK Kl.19.00 

Distrikts-och medlemsmöte 6 oktober kl.18.00 2021 (Kallelse 4 veckor innan till 

medlemsmötet Göte) 
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23. Mötets avslutande 

Ordförande Göte Karlsson avslutade mötet. 

 

 

 

 

Gullvi Gullander Göte Karlsson  John Rehn 

Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 
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