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Protokoll vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Plats: Björketorps Gård 
Datum: 8 december 2022   
Tid:  18.00  
 
Kallade: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Tony Rannebjer, Patrik 

Karlsson, Fredrik Berg, Christin Gidlöv, Lena Eriksson och Eva Malmport  
 
Valberedningen: Kenneth Lindfalk, Maria Fredin och Per ”Palle” Håkansson 
 
Plats:  Björketorps Gård  
Datum:  8 december 2022  
Klockan. 18.00 
Kallade:  Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn, Tony Rannebjer, Patrik Karlsson, Fredrik 

Berg, Christin Gidlöv, Lena Eriksson och Eva Malmport 
 
Valberedningen: Kenneth Lindfalk, Maria Fredin och Per ”Palle” Håkansson  
 
Förhinder: Eva Malmport, John Rehn och Tony Rannebjer 
 
Mötet inleds med en gemensam middag.  
 
1. Mötets öppnande  
    Ordföranden hälsade styrelse och valberedning hjärtligt välkomna till kvällens  
    styrelsemöte. Mötet förklarades därmed öppnat. 
 
2. Val av justeringsperson jämte ordförande  
    Patrik Karlsson valdes till justeringsperson att jämte ordförande 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. Beslut gällande motion till kongressen 2023  
    Styrelsen ställer sig bakom motion projektgrupp bruks 2025. 
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7. Distriktets valberedning  
    Valberedningens ordförande Kenneth Lindfalk redogjorde för läget. Fredrik Berg lämnar  
    styrelsen. Förslag på ny ledamot: Ingrid Malmström, Sölvesborgs BK. Suppleant Eva  
    Malmport lämnar styrelsen.  
 
8. Ekonomisk rapport  
    Se bilaga! Året ger ett plusresultat. Det har varit en del förseningar och strul med 
    medlemsregistreringen, som gör att klubbarnas medlemsavgifter till distriktet inte har 
    kunnat faktureras och därmed inte betalas. Mötet diskuterade om att lokalklubbarna eventuellt 

 inte behöver betala medlemsavgifterna för 2022 till distriktet. 
 
 9. Distriktets kommittéansvariga  

✓ Utbildningskommittén: Inspirationsdag för instruktörer med Peter Ekeström. Mera info 
under punkt 13. 

✓ Tävlingskommittén: Aktiviteter 2023: 14 jan konf. lydnadsdomare, 4 feb konf. 
Bruksdomare (anmälda), 19 feb konf./ lydnad tävlingsledare, tävlingssekreterare (2 nya) 
och domare (4st) Välförsett med domare med 5 nya 1:a klass domare. Utbildning av 
tävlingssekreterare/ bruks ska helst skötas av klubbarna (om inte så tar distriktet 
ansvaret). 

✓ Mentalkommittén:  Utbildningsbehov av testledare och figuranter. Se bifogat 
dokument!  Ingrid Lindfalk och Helene Edner godkänner banorna. 

✓ Tjänstehundskommittèn: Patrullhundkurs har startat med 5 ekipage (från början 7) En 
har slutat p.g.a. hunden ”omogen” och den andre p.g.a. olyckshändelse utanför kursen. 

✓ Rallylydnadskommittén Inspirationsdag för rallylydnadsförare tävlande i mästarklass 
Instruktör: domare Beatrice Palm.   

 
10. Rödeby BK  
       Valberedningen har förslag på styrelse. Läget verkar vara under kontroll. Distriktsstyrelsen 
      följer utvecklingen.  
 
11. Modprovet 

    Styrgruppen arbetar med förberedelser. Afbv och Afr kommer att lägga sina 
 rasmästerskap i samband med Modprovet. Samarbete med SHU i gång. På många sätt fördelar     
med ungdomsarbete. Mycket positivt möte med SHU. Nytt möte innan jul. Arbetar matutbudet. 
Det ska vara en varierad, väl avvägd och väl komponerad meny. Modprovet 2021 gav 
plusresultat. 

 
12. Inkomna skrivelser  

✓ Ekonomirapport Se bilaga 
✓ Motion till kongressen se punkt 6 
✓ Förtjänsttecken Ronneby BK (till 9 medlemmar på olika nivåer godkänt och klart) 
✓ Verksamhetsplan Mentalkommittèn Se bilaga! 
✓ Maria Strand Lärarutbildning del 2 Se bilaga! 
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✓   Hundägarutbildningskommittèn Föredrag för instruktörer. Ansökan om bidrag. 
Se bilaga 

✓ Rallylydnadskommittèn Ansökan om medel för inspirationsdag. Se bilaga. 
 

13. Skrivelser  
       Hundägarutbildningskommittèn förslag om inspirationsdag under ledning av Peter  
       Ekeström (Jägarförbundet) för klubbarnas instruktörer. Högt pris för ganska okänt   
      innehåll (allmänt eller jakthundsinriktat)? ansöks om pengar från SM-fonden. Behövs ett 
      bättre beslutsunderlag. Lena ber kommittén om mera info. Se bilaga! 
        
14. Lärarutbildning kostnad för Maria Strand del 2, 16 500 kr 
      Behov av denna kompetens finns. Distriktsstyrelsen är positiv till att betala 16 000 SEK för 

lärarutbildningen del 2 men överlåter till VU att fatta beslut efter att fått mer information och 
förtydligande från Maria gällande framtida instruktörsutbildningar i distriktets regi. Lena 
kontaktar Maria.  

   
 15. Firandet av Karlskrona BK 100 år 2024  

Distriktsordförande Göte Karlsson har varit i kontakt med Karlskrona kommun ang. firande av 
Karlskrona BK 100 år 2024. Göte har haft möte med kommundirektör Anette Sturesson och 
förvaltningschef Per Gjörloff som meddelar att man är ställer sig positiv till detta och 
eventuella SM tävlingar i samband med jubiléet. Det behövs ett lämpligt tävlingscentrum för 
genomförandet av ett så stort evenemang vilket kan vara svårt att hitta i slutet på augusti.  
Distriktets tävlingskommitté ställer sig positiv till ett SM arrangemang. Distriktets 
tävlingskommittés sammankallande, Kenneth Lindfalk, kontaktar Karlskrona BK för att samtala 
om förutsättningarna för bildandet av en arbetsgrupp för att eventuellt planera för ett SM 
2024. Viktigt att skapa en budget för SM arrangemanget.  
 

16. Kommittékonferens januari 2023. 
 Konf. för distriktsombud och kommittéordförandena; för att samtala om framtida 
Verksamheter/mål/strategier både på distrikts- och klubbnivå efter klubbarnas årsmöten. 

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

Inga kommentarer 
  

18. Övriga frågor  
Fanns inga. 

 
19. Nästa möte  

 Torsdag den 12 jan 2023 Karlshamn 18.30. 
 

20. Mötets avslutande  
            Ordföranden tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet. 
    

 
Gullvi Gullander Göte Karlsson  Patrik Karlsson 
 Sekreterare Ordförande  Justeringsperson  
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