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Protokoll vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats: Ronneby Brukshundklubb 

Datum: 7 februari 2022   

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 – Eva Malmport går in som ordinarie ledamot 

                             Fredrik Berg – Lena Eriksson går in som ordinarie ledamot 

 

Agenda 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Eva Malmport valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

3. Fastställande av agenda 

Utsänd agenda fastställdes med tillägg, SM-fonden under punkt övriga frågor. 

 

4. Godkännande av agenda 

Agendan fastställdes. 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

6. Ekonomisk rapport  

Preliminärt resultat ligger över budget. Liten aktivitet. Godkändes och lades till 

handlingarna.  

  

7. Budget 2022 

Verksamhetsplaner har inkommit från hundägarutbildnings- tjänstehunds- och 

mentalkommittéerna. Planer från tävlings- och rallylydnadskommittéerna inkom under 

pågående möte. John sammanställer. Hanteras av styrelsen via mail. 

 

8. Årsmöte 2022 

Kallelse utskickad till lokalklubbarna, rasklubbar, kommittéer, hedersledamöter, 

etcetera lokalklubbar skickar vidare till sina medlemmar. John sammanställer 

verksamhetsplan och budget och Göte sammanställer verksamhetsberättelse. 
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John följer ny och uppdaterad medlemsinfo från centrala SBK, gällande medlem on 

line och följer upp.  

 

Göte har bokat stora salen på Ronneby Brunn för årsmöte och föredrag. 

  

Prel. program: Årsmöte kl.11.00, lunch 12.30 och 13.30 föredrag av Henrik Marklund 

Snarast möjligt efter klubbarnas årsmöten meddelande om val av ombud. Göte 

påminner dem om detta. 

 

Årsmötesordförande Elisabeth Arebark. 

 

Mötet inleds med uppmärksammande av SM-deltagarna med fokus på Lisa Grönstedt 

Wilhelmsson som deltog i Nordiska Mästerskapen i rallylydnad, men inte var med på 

aktningen av övriga deltagare.  

 

Göte håller kontakten med Ronneby Brunnen och påminner klubbarna om mötet och 

anmälan till lunchen. 

 

9. Inkomna skrivelser 

• Svenskt Friluftsliv: fråga om representant från SBK Blekinge. Ingen har 

anmält intresse för detta. 

• Inbjudan till kongressen 7 - 8 maj. 

Viktiga datum; 

✓ 9 mars – Sista anmälningsdag för delegater till kongressen 

✓ 4 april – Sista dag för inlämnande av synpunkter på 

verksamhetsberättelse 2021 och kongresshandlingar 

✓ 4 april – Sista anmälningsdag av representanter till diskussionsforumen 

✓ 12 april – Diskussionsforum 1 

✓ 19 april – Diskussionsforum 2 

✓ 7 maj – Distriktsforum och rasklubbsträff 

✓ 7 – 8 maj – Kongressförhandlingar 

✓ Till diskussionsforumen har distrikt och rasklubbar möjlighet att anmäla 

en (1) representant per forum. Inbjudan med mer detaljer kring 

diskussionsforumen skickades ut tillsammans med kongresskallelsen till 

distrikt och rasklubbar 

 

Plats: Radisson Blu Arlandia Hotel, Arlanda. 

Ca tider: lördagen den 7 maj kl. 12:30 – 17:0 samt söndagen den 8 maj kl. 

09:00 –12:00. (tiderna är ungefärliga) 

På lördagen genomförs distriktsforum samt rasklubbsträff kl. 08:30 – 11:30. 

 

Kongressen arrangeras varje år och är Svenska Brukshundklubbens högst 

beslutande organ.  
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Förbundsstyrelsen leder kongressen och varje distrikt och rasklubb finns 

representerade för att tillsammans med vald styrelse, i demokratisk ordning, 

lägga upp riktlinjer för verksamheten. 

• Diskussionsforum 12 och 19 april – olika ämnen. Max 2 deltagare från 

Blekinge. Göte anmäler. 

• Dialogmöte med representanter från FS. 

• Ny lokalklubb i Halland 

• Distriktsforum; Oklara svar på många frågor vilket påpekades.  

• Remiss ang. framtida SM-arrangemang. Fråga till distrikten med svar senast 

27 april. Göte skickar ut igen. 

• Organisationskonferensen 6 februari (digital). Info från FS. Ekonomin är 

mycket god. Ett antal motioner redovisades. Förberedande 

valberedningskommitté valdes till fem (5) personer– gruppen ska utse tre (3) 

personer som ska presenteras vid kongressen. Valberedningen presenterade 

kandidater. 

Info om ny hemsida och medlemshantering. 

 

10. Utgående skrivelser 

Ingen aktivitet 

 

11. Övriga frågor (diskussionsärenden) 

• SM-fonden ska vara till nytta och glädje för alla. Fredrik Berg och Per ”Palle” 

Håkansson har hittills ansvarat för denna. John Rehn ansluter och tillsammans 

jobbar dessa tre med att aktivera fonden för t.ex. evenemang. 

• Diskuterades subventioner till externa föredragshållare, som ofta är mycket 

dyra. Jämfördes med kunniga lokala förmågor som ligger på en betydligt lägre 

kostnadsnivå. 

• Rödeby BK - info från Gullvi och Lena som träffat valberedning och delar av 

styrelsen. Positivt möte med målet att klubben ska leva vidare.  

• John och Eva hade följt rekommendationen från föregående möte att läsa 

senaste protokoll från FS/VU. Kommentar: magert innehåll, om vad besluten 

grundas på, borde länkas till förberedande möten/beslut m.m. 

 

12. Nästa möte  

5 mars kl. 9.30 Ronneby Brunn. Förberedelser till årsmötet.  

 

13. Mötets avslutande 

Ordföranden avslutade mötet. 
 

 

 

Gullvi Gullander   Göte Karlsson  Eva Malmport 
Sekreterare.                     Ordförande  Justeringsperson 
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