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Protokoll fört vid medlemsmöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Plats: Karlskrona   
Datum: 6 okt 2021  
Tid: 19.00-20.10    
  
Närvarande:  
Styrelsen:  Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Tony Rannebjer, Patrik, Christin Gidlöv Eva 

Malmport och Lena Eriksson. Förhinder; Fredrik Berg och Patrik Karlsson . 
Övriga: Deltagande medlemmar: Se bifogad deltagarlista  
 
 
Dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
                     Ordf. Göte Karlsson hälsade välkommen till kvällens medlemsmöte och förklarade 
                     mötet öppnat 
 

2. Fastställande av röstlängd 
Karlskrona BK: ombud ej närvarande. 
Rödeby BK: Birgitta Öberg och Ann-Sofi Ström-Pettersson 1 röst vardera. 
Ronneby BK: Marie Mattiasson och Marie-Charlotte Alexandersson 2 röster vardera. 
Karlshamns BK: Carina Frisk och Margareta Jonsson Berg 2 röster vardera. 
Olofströms BK: ombud ej närvarande 
Sölvesborgs BK: Ingrid Malmström 3 röster. 
Röstlängden fastställdes enl. ovan 
 

3. Val av mötesordförande 
Göte Karlsson valdes till ordförande för medlemsmötet 

 

4. Val av distriktsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Styrelsens anmälan om protokollförare: Gullvi Gullander, som valdes att föra mötets 
protokoll. 

 

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande 
ska justera protokollet 
Carina Frisk och Helen Olsson valdes att vara protokolljusterare tillika rösträknare 

 

6. Beslut om närvaro- och yttrandefrihet förutom av valda delegater och personer enligt §7 
moment 6 
Mötet beslöt om närvaro och rätt att yttra sig. 
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7. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelse utlagd på distriktets hemsida den 2 september 2021 samt skickad till 
lokalklubbarna. Därmed är mötet stadgeenligt utlyst. 
 
Fastställande av dagordningen 
Förelagd dagordning fastställdes med följande tillägg under  

                 Övriga frågor:  
                 * Arbetsgång för motioner 
                 * Ta tempen på organisationen 
                 * Två sponsorer 
                 * Centrala valberedningen 
                                           

8. Ekonomisk rapport 
Se bifogat dokument! Kassören sammanfattar att aktiviteten har varit låg. Mötet 
godkände rapporten, som lades till handlingarna. 
 

9. Rapporter från distriktets olika kommittéer 
¤ Hundutbildningskommitté. Carina Frisk rapporterar: Representanter från distriktets alla 
klubbar. Startat instruktörsutbildning med samtliga lokalklubbar på distans. Positivt med 
intresset. Fysiska träffar i september ger mera än digitala. Ännu flera funktionärer behövs. 
 
¤Tävlingskommitté. Kenneth Lindfalk rapporterar. Ansvarar nu för både bruks-och 
lydnadstävlandet.  
Central konferens 16 - 17 okt ang. uppdatering av nya regler för lydnadsklass 3. Marta 
Landin deltar och ansvarar för genomgång av dessa med tävlingsledare och domare den 
22 jan 2022.  
Planering av tävlingar Första halvåret 2022 ska vara inskickat senast 1 nov 2021 och för 
andra halvåret senast 1 apr, 2021. Flera klubbar har lagt in för hela året. Karlskrona har 
lagt in skydd och Ronneby rapport. 
Utbildning. Tävlingsledarkurs A+B start i jan 2022. Tävlingssekreterarkurs nov-dec 2021 
Sölvesborg, Karlshamn och Olofström. Ansvar: Ingrid Malmström och Anna Strandberg. 
Temakvällar. Bruks-lydnad efter årsskiftet. Föredragshållare sökes. 
Tävlingssamverkan i syd. Syfte att planera tävlingsdagar i de 4 södra distrikten (Skåne, 
Blekinge, Småland och Halland) så att kollisioner i möjligaste mån undviks. Ingrid 
Malmström och Anders Brorsson är Blekinges representanter. 
Distriktsmästare. Spår: Inge Olsson. Sök: Annika Hedsten.  
Modprovet 2022.Vecka 28 14 -17/7. Följande discipliner deltar: Svenskskydd, IGP och 
Mondioring 1- 2 samt 3/ CACIT internationellt, SM/IGP3 CACIT internationell. Styrgrupp 
som arbetar med planeringen. Lena Eriksson är funktionärsansvarig. Många nya 
medarbetare i styrgruppen för Modprovet. Håll koll på hemsidan! Ronneby Brunnspark 
bokad 3 år framåt 2022 - 2024. Årets upplaga var pga. pandemin en lightversion, men 
ändå mycket uppskattad. Sponsringspengar gav möjlighet att dela ut prispengar. 
Sponsorer är Nordic Food, Globus och Svenska Djurapoteket. 
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SM-Bruks. SM-et var också en pandemiversion. 8 deltagare (=10 %) deltagande från 
Blekinge vid SM i Jönköping. Deltagarna uppmärksammades med blomstercheckar. 
Madelene Lundmark/sök med en 2:a placering, Linda Olsson/sök, Alf Karlström/skydd, 
Inge Olsson/spår, Ingrid Malmström/spår, Annika Hedsten/sök, Inki Sjösten/spår och 
Kenneth Lindfalk/sök. 
¤ Rallylydnadskommitté Elisabeth Arebark rapporterar: Tävlingar 2021. Blekinges 
tävlingar i rallylydnad startades upp efter att restriktionerna hävts. Tävlingar 2022 
Rallylydnadskommittén har valt att lägga in hela årets tävlingar 2022. Alla klubbar utom 
Sölvesborg kommer att ha tävlingar nästa år. Funktionärer. Inventering pågår på samtliga 
klubbar om behovet av skrivare, tävlingssekreterare, domare och instruktörer.  
Utbildningar 2021 Domarutbildningen ställdes in pga. för få anmälda från Blekinge 
Småland och Skåne. Blekinge har fått tre nya tävlingssekreterare Bo Karlsson Karlshamns 
BK, Annika Lindqvist Karlskrona BK och Frida Elofsson Sölvesborgs BK. Den sista 
deltagaren gör sitt praktiska prov under november. 
¤ Mentalkommitté Patrik Karlsson rapporterade följande på styrelsemötet: 
Figurantutbildning: Karlskrona 5 MH-figuranter, Ronneby 3 A-figgar MT och Sölvesborg 
okänt antal. Behövs flera testledare till MH. Beskrivare behövs också utbildas. MH 9 - 10 
okt i Ronneby och helgen därefter ordnar Listerby Schäferhundklubb MH. Ingen MH i 
Karlskrona eftersom man har brist på beskrivare.  
¤ Tjänstehundskommitté Göte Karlsson rapporterar. Patrullhundkurs med 9 deltagare 
startar söndagen 10 okt. pågår under hösten/våren med certprov i maj 2022. 
Kompletteringsutbildning (KU) specialsök inställd av diverse skäl. Fel målgrupp fyllde 
kursen. Kurser i specialsök kan ev. vara ngt för distriktsutbildade instruktörer. 
Gullvi rapporterade om RH-verksamheten att intresserade får söka sig till utbildningar i 
Skåne eller Småland, Skåne, Småland och Blekinge jobbar tillsammans med den 
utbildningen.  
¤ Ulf Abrahamsson, ordförande i Listerby schäferhundklubb rapporterade uppgång och 
förbättringar inom klubben. Cirka 60-talet medlemmar. 
 
Övriga frågor (information) 
* Arbetsgång för motioner. Följande gäller; motion från lokalklubb till distrikt senast 15 
nov. Distriktet skickar motioner vidare till Förbundsstyrelsen senast 31 dec. 
* Ta tempen på organisationen. Enkät med frågor om SBK - vad du och dina 
klubbkompisar har för åsikter och synpunkter på verksamheten. Skickas ut elektroniskt 
från förbundsstyrelsen till distrikt och rasklubbar. Har skickats vidare till 
klubbordförandena i distriktet. Göte gick igenom frågorna och uppmanade alla att svara 
och skicka in. 
 

10. Sponsorer 
Distriktets tävlingsverksamhet har 3 sponsorer: Nordic Food, Svenska Djurapoteket och 
Globus. Den som sponsrar måste få något tillbaka för pengarna t.ex. att synas på 
distriktets hemsida. Den möjligheten finns för sponsring över 5000 kr.  
Finns möjlighet att få fördelaktiga erbjudande om man köper foder från Nordic Food 
(Mats Björkskär) 
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Kan t.ex. ske genom gemensam beställning inom en lokalklubb eller att några hundägare 
slår sig ihop om en gemensam beställning. Finns olika förslag till avtal. Ta detta med er  
hem till era klubbar! 
* Centrala valberedningen 
Frågeformulär från en stark grupp som på detta sätt förbereder sitt arbete. Göte 
uppmanar alla att besvara detta. Distriktsstyrelsen tar upp detta på nästa möte 1 nov 
2021. 
 

11. Nästa distriktsmöte 
Nästa medlemsmöte möte lördagen. 5 mars 2022 kl.14.00. Plats meddelas senare. 

 

12. Mötets avslutande. 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet 
 

 
 
 
 

 
Gullvi Gullander        Göte Karlsson                  Carina Frisk                 Helen Olsson 

                     Sekreterare      Ordförande                      Protokolljusterare     Protokolljusterare 
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