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Protokoll vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Plats: Karlshamns BK 
Datum: 4 maj 2022   
Tid:  18.00 – 18.45  
 

Kallade: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Tony Rannebjer, Patrik 
Karlsson, Fredrik Berg, Christin Gidlöv, Lena Eriksson och Eva Malmport 

Förhinder: Göte Karlsson, Tony Rannebjer, Lena Eriksson 
 
 
Agenda 
 
1. Mötets öppnande 

Fredrik Berg, vikarierande ordförande för mötet, förklarade mötet öppnat. 
Eva Malmport gick in som ordinarie ledamot. 
 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 
Patrik Karlsson valdes att jämte ordföranden justera protokollet 
 

3. Fastställande av agenda 
Utsänd agenda godkändes med tillägget Rödeby BK under Övriga frågor 
 

4. Godkännande av agenda 
Agendan godkändes. 
 

5. Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll ej utskickat. 
 

6. Kongressen 7 – 8 maj 
Göte Karlsson deltar i kongressen. 
 

7. Ekonomisk rapport  
John bifogar PDF-fil till protokollet. Just nu bra resultat. Svårt att stämma av mot 
budget (inte fastställd i alla kommittéer). Har inte hänt så mycket. 
Problem med medlemshanteringen på nätet. 
 

8. Distriktets kommittéansvariga 
 Utbildningskommittén: ingen rapport    
 Tävlingskommittén; ingen rapport    
 Mentalkommittén: Gullvi har frågat Helene Edner om kursarrangör för 

beskrivarutbildning MH eftersom reglerna ang. vem (centrala eller distrikt) 
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som ersätter kostnader för boende och resa vid bakbedömning är oklara för 
deltagare. Helene kollar upp detta och återkommer, 

 Tjänstehundskommittèn: 4 patrullhundsekipage godkända på certifikatprovet. 
 Rallylydnadskommittén: ingen rapport 

 
9. Medlemsmöte den 4 maj 2022 

På medlemsmötet kommer följande att verkställas: 
 Avtackning domare (Kenneth Lindfalk) 
 Medaljer tjänstehund Jörgen Blixt och Marie Mattiasson (Gullvi Gullander)  

 
10. Modprovet 

Planeringsmöte kommande vecka. Mesta på plats i planeringen t.ex. figgar, domare. 
Planeringen går framåt. Mycket god ekonomi tack vare sponsorer, flera är på G. 
Inför kommande år ev. ta upp tidpunkten för Modprovet, som nu ligger mitt under 
semesterperioden – förslagsvis flytta den till helg i maj. 
 

11. SM 2024 ”Karlskrona BK 100 årsjubileum” 
Nästa år skulle det bli 2 stora evenemang SM och Modprovet. Modprovet har efter 
detta året körts i 3 år. Dags för utvärdering. Förslag: varva SM och tre Modprov. 
 

12. Inkomna skrivelser 
Eva Jeansson ang. täckande av kostnader för resor och logi vid bakbedömning under 
utbildning till MH beskrivare om inte arrangören (centrala) gör det. Se  

 
13. Utgående skrivelser 

Ingen aktivitet. 
 
14. Övriga frågor (diskussionsärenden) 

Fråga från Rödeby BK. Besvaras av Fredrik Berg. 
 

15. Nästa möte  
Nästa möte: 8 juni 
 

16. Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Gullvi Gullander   Fredrik Berg  
 Patrik Karlsson 
Sekreterare   Mötesordförande 
 Justeringsperson 
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