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Protokoll från styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Plats: Karlskrona Brukshundklubb   
Datum: 6 okt 2021  
Tid: 18.00 – 18.45   
  
Närvarande: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Patrik Karlsson, Tony Rannebjer, Christine 

Gidlöv, Eva Malmport och Lena Eriksson   
Förhinder: Fredrik Berg. Lena Eriksson går in som ordinarie ledamot. 
 
                               
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 Lena Eriksson 

 

3. Fastställande av agenda 
Utskickad agenda fastställdes med strykning av punkterna 15 - 19 (tas upp på 
medlemsmötet). 
 

4. Godkännande av agenda 
Agendan godkändes. 
 

5. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll: Ändring punkt 13 ”Kenneth Lindfalk som inte tillhör 
distriktsstyrelsen” varefter protokollet godkändes och lades till handlingarna.” 
 

6. Genomgång av beslutsprotokoll 
Inget nytt beslutsprotokoll. Tas upp på medlemsmötet. 
 

7. Ekonomisk rapport och budgetuppföljning. 
Resultaträkning Se Bilaga! Redovisning från Modprovet inkommen från Palle. Se Bilaga! 
Klarläggande om mtrl som finns i lager och utgör en tillgång. 
 

8. Bank 
Göte föreslår eventuellt byte av bank till Länsförsäkringar som täcker hela länet. Hittills har 
Karlshamns Sparbank använts som är lokalt inriktad mot Olofström och Karlshamn. Göte och 
John förhandlar med Länsförsäkringar bank Mötet beslöt enl., förslag. 
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9. Inkomna skrivelser 

• Utskick från centrala valberedningen. Göte har skickat ut även till 
lokalklubbsordförandena. Tas upp på nästa möte. 

• Sponsring. Nordic Food erbjuder 25 % rabatt på foder. Kan t.ex. administreras genom 
lokalklubben. Nordic Food och Globus sponsrar Modprovet.  Sponsring med värde 
över 5000 kr/år får sin logga inlagd på Blekingedistriktets hemsida. 

• Två ansökningar om skyddslicenser  

• Rapport från tävlingskommittén tas upp på medlemsmötet. 

• Rapport från rallylydnadskommittén tas upp på medlemsmötet. 
 

10. Utgående skrivelser 
Ingen aktivitet 

 

11. Motioner till kongressen 2022 
Motionsdatum och förslagsgång: lokalklubb till distrikt senast 15 nov. Från distrikt till 
Förbundsstyrelsen senast 31/12 2021  
 

12. Medlemsmöte 6 okt. 
SM-deltagarna får varsin blomstercheck i stället för blomma- 
Göte tar upp följande punkter under övriga frågor på medlemsmötet. 

• Motioner datum och förslagsgång 

• Sponsorer: Nordic Food och Globus 

• Info om regler för huvudsponsor på hemsidan 
 

13. Rapport från ordförandemöte den 4 okt (Göte) 

• Deltagare: Lokalklubbarna Ronneby, Karlshamn och Olofström samt 
schäferhundklubben. 

• Vidareutveckling av instruktörer med SBK:s kärnverksamheter: Prov och tävling. 

• Pinpointa lämpliga kandidater till utbildning av tävlingsledare, domare och övriga 
funktionärer. 

• Samarbete positivt för deltagarna i mötet. 

• Skyddslicenser måste styras upp från central nivå.  

• Distriktets licensgrupp sköter skyddslicenser. Patrik Karlsson ansvarar för IGP, Ulrika 
Lichtenstein för mondioring och Göte Karlsson för svenskskydd 2st 
svenskskyddslicenser godkända för Christin Gidlöv och Martin Petersson. Finns inget 
fastställt formulär för intyg – det formuleras vid varje utbildning av kursledaren 
(Tony, Kenneth Ulf). Mycket oklara bestämmelser för skyddslicenser. 
 

 14.       Rapport från mentalkommittén (Patrik har förhinder att delta i medlemsmötet) 
 Figurantutbildning med 5 deltagare, MH, från Karlskrona, 3 deltagare, A- figgar MT, från 

Ronneby och från Sölvesborg ett okänt antal deltagare. Behövs flera testledare till MH och 
flera beskrivare. MH kommande helg 2 dgr i Ronneby. Helgen därefter ordnas MH av 
Listerby schäferhundklubb.  Inget i Karlskrona pga. bristen på beskrivare. 
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15.                  Nästa möte 
                       Distriktestyrelsemöte måndagen 1 nov 2021 i Karlshamn. OBS! ändrad tid och plats! 
 
16.                  Mötets avslutande 
                     Ordförande Göte Karlsson avslutade mötet. 

 
 

 
 
 
 

Gullvi Gullander Göte Karlsson  Lena Eriksson 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 
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