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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Plats: Ronneby Brukshundklubb 
Datum: 11 januari 2021   
Tid:  19.00  
 
 Kallade: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Tony Rannebjer, Patrik 

Karlsson, Fredrik Berg, Christin Gidlöv, Lena Eriksson och Eva Malmport  
 
 Förhinder: Patrik Karlsson 
   
 Protokoll 
 

 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat- 
 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 
Tony Rannebjer valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet- 
 

3. Fastställande av agenda 
Utsänd agenda fastställdes 
 

4. Godkännande av agenda 
Agendan godkändes 
 

5. Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

6. Genomgång av beslutsprotokoll 
Beslutsprotokollet uppdaterades enligt följande: 

• Inköp av dator klart (Göte) 

• Digital signatur/redovisningsprogram klart (John) 

• Motion till kongressen ang. Caniva klar (Göte och Patrik) 

• Modprovet – ny styrgrupp klart (Lena) 

• Ej klart: Informationsträff frivilligverksamheten (Tony) 
 

7. Ekonomisk rapport och budgetuppföljning 
Ingen höjning av medlemsavgiften. För övrigt inget att rapportera. 
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8. Bank 
Ingen rapport 
 

9. Inkomna skrivelser 

• Undersökning distriktsverksamhet 2020 - 2021 

• Karlskrona BK: Valberedningens förslag ang. styrelse. 

• Info om digital organisationskonferens. 

• Barbro Olsson: sammanställning av ”Pulsmätning”. Kommer att redovisas på 
organisationskonferensen i februari 
 

10. Utgående skrivelser 

• Till SBK/kongressen: Motionen ang. Caniva 

• Till lokalklubbarna: Camilla Hjort: Licensansökan samma rutiner som tidigare, 
men Camilla sköter administration av licenserna. 

• Kassören (John) har skickat ut formulär för verksamhetsplan till samtliga 
kommittéer. 

• Ronneby BK:s ansökan om förtjänsttecken skickas vidare till centrala SBK. 
  

11. Rödeby BK 
Fredrik har besökt Rödeby BK och pratat med sekreteraren. Inget seriöst förslag från 
valberedningen. Kontakt tas med valberedningen. Förlängd tid för deras arbete att få 
fram en styrelse föreslås. Klubben har god kassa och ökad kursverksamhet. Tidigare 
ordförande har avgått. Distriktsstyrelsen beslöt hjälpa Rödeby BK att komma igång. 
Lena och Tony får styrelsens fick i uppdrag att kontakta ”gamla” styrelsen och 
valberedningen för ett möte med mål att hjälpa till att återuppta verksamheten. 
 

12. Genomgång av protokoll från förbundsstyrelsen och VU 
Ordföranden delade med sig av erfarenheter och kunskaper angående beslutsgång 
och protokoll från FS och VU. Viktigt att styrelseledamöterna håller sig underrättade 
om den centrala beslutsgången bl.a. genom att läsa dessa protokoll. Uppgift till 
kommande distriktestyrelsemöte: Läsa igenom senaste protokollet från FS. En eller 
flera punkter (vilken/vilka förslås till styrelsen) kommer att tas upp gemensamt 
 

13. Årsmöte 2022 
Årsmöte lördagen 5 mars preliminärt kl.14.00. Göte kollar plats för årsmötet ev. 
inklusive förtäring med hänsyn till Covid-19 säkerhet, förslagsvis Ronneby Brunn.  

- ansvarar för årsmöteshandlingar (styrelsens handlingar och 
verksamhetsberättelse från kommittéerna) och vidtalar årsmötesordförande. 
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14. Föreläsning 
Förslag på föreläsning för medlemmarna: Henrik Marklund (hundens beteende 
och/eller mentalitet). Patrik kontaktar Henrik. Tänkt som ”medlemsvård” ev. i 
samband med årsmötet. 
 

15. Förtjänsttecken 
För följande tjänstehundledamöter har ansökts om förtjänsttecken i brons: Jörgen 
Blixt och Marie Mattiasson. 
 
Endast Ronneby BK har inkommit med ansökan om förtjänsttecken. Centrala SBK har 
förteckning över vilka och när dessa tilldelats förtjänsttecken. Gullvi kontaktar SBK 
(Katarina Swahn) för att få uppgifterna, som sedan skickas vidare till resp. lokalklubb 
med uppmaning att ta tag i ansökan till nästa år 15 jan. 2023. Fredrik och Lena 
ansvarar för uppdatering av vilka som inom distriktsverksamheten är lämpliga 
kandidater för förtjänsttecken. 

 
16. Distriktets skyddslicensgrupp  

Ett antal skyddslicenser har beviljats i distriktet. Digitalt möte med licensansvariga för 
Skåne, Blekinge, Halland och Småland har genomförts den 10 januari. Där följande 
frågeställningar diskuterades, följande kom vi överens om att försöka påverka för att 
säkerställa en framtida tävlingsverksamhet för skyddshundar.  

    Digital webutbildning  
Alla var positiva till central webutbildning, men det är distrikten som ska avgöra vilka 
som ska får tillgång till webutbildning. När distriktet godkänt att vederbörande får 
genomgå utbildningen skickas det centralt ut en kodad länk till personen. Distriktet 
och person meddelas godkänd/icke godkänd.  
Uppdatering av skyddshundslicenser  
Alla var eniga om att få ett uppdaterat nationellt register om vilka som nu är 
behöriga till licens. Vilket innebär att alla nuvarande licenser upphör att gälla från ett 
specifikt datum och nuvarande tävlande söker om sin licens och att det införs i en 
nationell databas i SBK tävling.  
Kontroll på behörighet till skyddshundslicens  

       För att få kontroll på att licenser utfärdas till ekipage med målsättning att tävla ska 
licens utfärdas i samband med att träningsansvarig bedömer ekipaget lämpligt samt i 
anslutning till att ekipaget anmäler sig till tävling/prov.   
KU för innehavare av skyddshundslicenser  
För att kvalitetssäkra att ekipaget fortfarande är lämpligt som skyddshundsekipage 
för tävling ska exempelvis minst var 5:e år hundföraren genomföra en KU där etik, 
moral, dressyrpolicy, jordbruksverkets regler och SBK regelverk gås igenom. 
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17. Rapport från tävlingskommitté (Göte) 
4 domare har på egen begäran tagits bort från domarlistan. 
 

18. Rapport från mentalkommittèn (Patrik) 
Ingen rapport. 
 

19. Rapport från hundutbildningskommitté (Lena) 
Ingen rapport. 
 

20. Rapport från tjänstehundskommitté (Gullvi) 
Göte rapport från specialsök: Instruktörsträff på F 17, BG inbjuden som föreläsare om 
hur utvecklingen av provverksamheten utvecklas centralt. ledare. Inofficiellt prov i 
specialsök genomför den 20/3 i Karlskrona. 
 

21. Rapport från rallylydnadskommittén (John) 
Ingen rapport. 
 

22. Övriga frågor (diskussionsärenden) 
Sponsorer: Klubbarna måste visa sin verksamhet för att få sponsorer. Göte har tagit 
upp detta på möten i distriktet. Svårt att i gång intresset. Svårt att hitta former t.ex. 
gemensamma fördelar för hundägare och sponsor. 
Digital organisationskonferens är planerad till den 5 - 6 februari. Göte ordnar med 
gemensam lokal där vi kan medverka. 
 

23. Nästa möte / Budget 
Nästa möte den 1 feb. i Karlshamn behandlar budget och årsmöte. 
 

24. Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet 
 
 
 
Gullvi Gullander Göte Karlsson Tony Rannebjer 
Sekreterare Ordförande  Justeringsperson 
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