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Agenda vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats: Zoom-möte 

Datum: 10 augusti 2022   

Tid:  18.30  
 

Kallande: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Tony Rannebjer, Patrik 

Karlsson, Fredrik Berg, Christin Gidlöv, Lena Eriksson och Eva Malmport  

Förhinder: Patrik Karlsson och Christin Gidlöv. 

 

Protokoll 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Till justeringsperson valdes Eva Malmport. 

 

3. Fastställande av agenda 

Utsänd agenda fastställdes. 

 

4. Godkännande av agenda 

Agenda godkändes. 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående mötes justerade protokoll lades till handlingarna. 

 

6. Ekonomisk rapport  

Rapport kommer att tillsändas ledamöterna efter mötet. Ingen större aktivitet på 

ekonomin. Rapporten kompletteras med modprovets ekonomirapport. 

 

Distriktets kommittéansvariga 

Utbildningskommittén:  

Inget att rapportera   

 

Tävlingskommittén:   

Inget att rapportera  

  

Mentalkommittén:   

Inget att rapportera 
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Tjänstehundskommittèn:   

Ungdomslägret patrullhund steg 1 genomfört vecka 30 med 19 ungdomar i Olofström,  

med mycket gott resultat. 21 augusti genomförs anlagsprov för patrullhund på  

Karlshamns BK. 

 

Rallylydnadskommittén:  

Inget att rapportera 

 

7. Modprovet 

Modprovet genomfört utan problem. Fungerade bättre än förra året med fler deltagare 

och fler besökare -men kan bli bättre. Mycket beröm från deltagare för ett utmärkt 

arrangemang med hög status. Mondioring genomfördes med mycket bra resultat med 

högt anseende från de tävlande. 

 

8. SM 2023 

Blekingedistriktet tackade nej till SM 2023 då ekonomin inte kunde säkerställas och 

svar lät vänta på sig från FS, med hänvisning till tidigare möte med distrikt och 

lokalklubbar där vi eventuellt skulle söka SM arrangemang för 2023 om vår SM 

budget kunde säkerställas centralt.  

 

9. Inkomna skrivelser 

Karlskrona BK; oklart vad man önskar hjälp med inför sitt 100 års firande 2024. Tony 

kontaktar ordförande för att få ett förtydligande. 

Ronneby BK; Inbjudan till 75 års firande den 20 augusti.  Fredrik representerar 

distriktsstyrelsen i samband med firandet. 

 

10. Utgående skrivelser 

Tackat nej till FS gällande SM 2023. 

 

11. FS/VU/Utskott protokoll ”tankar, funderingar och innehåll” 

Ingen aktivitet 

 

12. Övriga frågor (diskussionsärenden) 

Regelrevidering är på gång. 

 

13. Nästa möte  

14 september klockan 18.30 på Ronneby BK 

 

14. Mötets avslutande 

Ordförande avslutade det digitala mötet. 

 

Gullvi Gullander  Göte Karlsson Eva Malmport 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 
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