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Protokoll styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 

 

Plats: Ronneby BK 

Datum: 2 november 2022   

Tid:  18.00  

 

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

Fredrik Berg, Christin Gidlöv, Lena Eriksson och Eva Malmport  

Förhinder: Christin Gidlöv och Lena Eriksson 

 

Fråga ang. firande Karlskrona BK 100 år 2024 kombinerat med SM. 

Karlskrona BK (Sveriges äldsta brukshundklubb) har tidigare kontaktat 

distriktsstyrelsen ang. 100-årsjubileum och arrangerande av SM 2024. För att få 

mera info om klubbens planer och önskemål gällande ev. samverkan med distriktet 

inbjöds Ingemar Bark från Karlskrona BK att informera om klubbens tankar och 

planer. 

Karlskrona BK är intresserad av att ordna SM 2024 men behöver stöd av distriktet. 

Följande synpunkter/önskemål togs upp: 

* Sista helgen i augusti är närmast ”heligt” datum för SM. Svårt att flytta. 

* SM-et förläggs till Karlskrona. Tävlingscentrum: idrottsplatsen Västra Mark 

(tillgänglig från onsdag (helst måndag) tom söndag. Campingplatserna Dragsö och 

Skönstavik samt Karlskrona Brukshundklubb ligger bra till för tävlande och 

besökare. 

* Alternativt tävlingscentrum Ronneby Brunnspark, där alla faciliteter finns på 

plats tillsammans med väl inarbetade rutiner. Negativt från Karlskrona BK men 

positivt från distriktet (om det blir samverkan). I Brunnsparken kan ev. Modprovet 

enkelt samordnas med SM. 

* Vad är Karlskrona beredd att sponsra? Kontakt med fritidsförvaltningen ang. 

Västra Mark måste tas av Karlskrona BK. En första kontakt har tagits men denna 

måste följas upp. 

* Finns marker i Karlskrona för hela SM? Nej! Måste fördelas mellan 

lokalklubbarna enligt samma modell som vid tidigare SM.  

* Distriktsstyrelsen är beredd att stötta Karlskrona BK.   

*Karlskrona BK måste bilda en arbetsgrupp för SM, som kontaktar Karlskrona 

kommun och förhandlar om det stöd kommunen kan ge. 

* Göte är beredd att vara med och starta upp arbetet, men är tveksam mot att 

förlägga SM-et i Karlskrona. Sponsring och stöd som erbjuds är avgörande. 

  

Ingemars uppgift är nu att ordna en arbetsgrupp i Karlskrona BK, som tar hand om 

planeringen för SM i samband med 100-årsjubileum 
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1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat 

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Till justeringsperson valdes Tony Rannebjer 

 

3. Fastställande av agenda 

Förelagd agenda fastställdes med följande tillägg under Övriga frågor; milersättning för 

styrelse- och kommittéledamöter, föreläsare (utomläns) för dyra pengar engageras. 

 

4. Godkännande av agenda  

Förelagd agenda godkändes 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll hade gn missförstånd om utskick fastnat hos sekreteraren, som 

omgående verkställde detta.  

Vice ordförande Tony (ledde föregående möten) sammanfattade innehåll och gav återkoppling 

 

6. Ekonomisk rapport  

Kassören meddelade att medlemsstatistiken är klar, så nu kan medlemsavgifterna kasseras in 

till distriktet. Kassören skickar ut budgetmallar till kommittéer. Ekonomisk rapport: se bilaga 

 

7. Distriktets kommittéansvariga 

✓ Utbildningskommittén: Ingen rapport    

✓ Tävlingskommittén: Domarutbildning på gång enl. rapport på föregående möte 

✓ Mentalkommittén: Genomfört MT i Ronneby. MT-funktionärer åker till Tollarp för 

uppdatering av regler. Önskad milersättning (samåkning ska eftersträvas) och 

matkostnad beviljas. 

✓ Tjänstehundskommittèn: Kursstart PH 25 okt med 7 deltagare. Info för ungdomar 

(Göte och Tony). Positivt reportage i Brukshunden om ungdomslägret i somras. 

Tjänstehundskommittén hade möte 26 okt. 

✓ Rallylydnadskommittén: 

Minnesanteckningar rallylydnadskommittén i Blekingedistriktet 25 oktober 2022 

Se bilaga 2. 

Planering tävlingar 2023 se bilaga 3. 

 

8. Centrala valberedningen  

Förslag till förbundsstyrelseledamöter: 

Göte sammanfattar svar på frågebatteri och nominerar Fredrik Berg till 1:e vice ordförande, 

Elisabeth Arebark nomineras till ledamot och Stephanie Robertsson, övre Norrland, 

nomineras till suppleant. Styrelsen stöttar förslaget. 

 

9. Modprovet  

Modprovet ansöker om serveringstillstånd. Fredrik, Göte och Lena ansvarar för detta. 

Göte; möte med Ronneby kommun om Modprovet i Brunnsparken. Inga problem med 

kommande evenemang. Samarbete med SHU är på gång – positivt. Ungdomarna kan tex 

erbjudas spårtävlingar. Öppnar möjligheter när det gäller ungdomsverksamhet. 
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10. Distriktsmöte den 6 oktober Karlshamns BK 

Oklarhet för några på distriktsmötet vilka som är ombud och därmed har rösträtt för sin klubb. 

Är rösträtten gällande endast för ombuden? och kan inte tas över av annan medlem om 

ombuden är frånvarande. Fredrik undersöker vad som gäller enligt stadgarna för valda 

distriktsombud och säkerställer detta samt meddelar lokalklubbarna. 

 

11. Inkomna skrivelser 

*Rödeby BK har bett om hjälp med gräsklippare och uppvärmning i stugan. Fredrik har 

kontakt Swedbank i Karlskrona och fått info om möjligheter till lån. Finns lösning på 

uppvärmningen också (luftvärmepump). Direktjusterat meddelande skickas till Towe (av 

sekr.) 

* SBK centralt: regelrevidering. Vidarebefordrat till tävlingskommittén 

* Karlskrona BK ang. SM och 100-årsjubileum 2024 

 

12. Utgående skrivelser 

Inbjudan till styrelsemötet 2/11: Info från Ingemar Bark, 

Inbjudan till styrelsemötet 2/11: Ingemar Bark, Karlskrona BK Info ang. SM och 100-

årsjubileum 2024 

 

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

Diskussion ang. FS protokoll. Ibland är de svåra att tyda. Göte påminner alla om att läsa 

protokollen. 

 

14. Övriga frågor:  

*Förslag om milersättning för styrelse- och kommittéledamöter diskuterades. Tas upp 

tillsammans med resepolicy i samband med budgetarbetet. 

* På förekommen anledning diskuterades engagerandet av utomläns inhyrda dyra föreläsare, 

när det finns motsvarande resurser inom Blekinge.  

* Anmälan senast 12 dec 2022 till organisationskonferensen 4 - 5 feb. 2023. Ordförande + 2 

från distriktet deltar utan kostnad. Gullvi deltar genom UG Prov. 

* John håller fortsatt koll på den centrala hemsidan som är under utveckling och undersöker 

möjlighet att implementera den till Blekingedistriktet.  

  

15. Nästa möte 

Nästa möte: julmöte med sedvanlig middag torsdagen den 8 december klockan 18.00. 

Valberedningen bjuds in. Plats meddelas senare. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

 

Gullvi Gullander         Göte Karlsson                   Tony Rannebjer 

Mötessekreterare          Mötesordförande    Justeringsperson 
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