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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats: Karlshamns BK 

Datum: 8 juni 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: Gullvi Gullander, Christin Gidlöv, John Rehn och Eva Malmport. 

 

Protokoll 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Göte Karlsson öppnade mötet och hälsade mötesdeltagarna välkomna. 

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Lena Eriksson valdes att justera protokollet tillsammans med ordförande. 

 

3. Fastställande av agenda 

Agendan fastställdes med följande tillägg under punkt 14, övriga frågor. 

✓ Krisberedskapsveckan 

✓ Distriktsforum.  

✓ Föreläsningar 

✓ Ronneby 75 år  

 

4. Godkännande av agenda 

Agendan godkändes. 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående justerat protokoll gicks igenom och lades därefter till handlingarna. 

 

6. Ekonomisk rapport  

Fanns ingen ekonomisk rapport då kassören John Rehn meddela förhinder. 

 

7. Distriktets kommittéansvariga 

✓ Utbildningskommittén 

Lena Eriksson; HUS, har inte haft något möte ännu. Men Towe går in som 

representant från Rödeby. Sara är kvar i Sölvesborg och Karina i Ronneby. 

Carina och Magdalena är ?? i Karlshamn. Erika Johnsson i Sölvesborg och 

Maria från Karlskrona så alla klubbar är representerade. Eventuellt startar Inki 

Sjösten upp någon utbildning i Ronneby.   
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✓ Tävlingskommittén  

Göte Karlsson; Tas upp under punkt 10, SM  

   

✓ Mentalkommittén 

Patrik Karlsson; Några MH genomförda i övrigt enlig fastställd plan. 

 

✓ Tjänstehundskommittèn 

Tony Rannebjer; Sommarläger för ungdomar i Olofström enligt plan vecka 30. 

Anlagsprov för patrullhundar kommer att genomföras den 21 augusti i 

Karlshamn. Anlagsprov för patrullhundar genomförs den 21 augusti i 

Karlshamn. 

 

✓ Rallylydnadskommittén 

Fanns inget att rapportera. 

 

8. Kongressen 7 - 8 maj 

Göte Karlsson och Fredrik Berg rapporterade kort om kongressens genomförande, där 

bl.a. stor del av lördagsförmiddagen ägnades åt att samtal gällande valordningen, om 

hur valen skull genomföras, då det fanns fem (5) förslag till ledamöter till 

förbundsstyrelsen varav fyra (4) skulle väljas in. Noterbart är att ledamöterna som 

valdes var de som nominerats av valberedningen. Skånedistriktets namnförslag till 

nominering var den som inte valdes till ledamot i förbundsstyrelsen. 

 

9. Modprovet 

Lena Eriksson meddelade att planeringen av tävlingen går enligt plan. 

 

10. SM 2023 & 2024 

Mötet beslutade att ge tävlingskommittén i uppdrag att fortsätta arbetet med att få 

arrangera SM 2023 och 2024 i Ronneby Brunnspark under förutsättning att datum för 

SM flyttas till vecka 28. Vidare ska tävlingskommittén omgående påbörja kontakten 

med distriktets klubbar för att säkerställa att dessa är positiva till att medverka till att 

arrangera ett SM. Göte Karlsson kontaktar sammankallande, Kenneth Lindfalk, i 

distriktets tävlingskommitté för att informera om styrelsens ställningstagande. 

  

11. Inkomna skrivelser 

✓ Inbjudan till att medverka vid Marinens 500 års firande. Tony Rannebjer 

handlägger vårt deltagande. 

✓ Ulf Abrahamsson, Listerby Schäferhundsklubb är intresserad av att gå en 

utbildning som specialsöksinstruktör. Göte handlägger. 

✓ Förfrågan från Barbro Langefors om att uppmärksamma de sex (6) ekipage 

som ska tävla SM i Rallylydnad. Göte Karlsson kontaktar Kenneth Lindfalk 

för vidare handläggning. 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/b197b950-8380-4cbf-a4f6-050a059cb2ae

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



  

                             SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN

   

                            Blekingedistriktet 
  

  

       

3 (3) 

 

  

 

 

12. Utgående skrivelser 

Fanns inga. 

 

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

Samtalades om vad innebär tillitsbaserat ledarskap; 

✓ Förtroende / Samarbete 

✓ Samskapande / Involvering 

✓ Transparent / Öppenhet 

 

14. Övriga frågor (diskussionsärenden) 

✓ Rödeby BK; Positiv utveckling dock förekommer vissa störningar fortfarande. 

✓ Studiefrämjandet; Rosita Andersson vill komma och informera om 

studiefrämjandet. Göte Karlsson handlägger. 

✓ Blekingemästare; Samtalades om hur vi ska få fort på ”brukset” exempelvis att 

genomföra och utse en Blekingemästare i apellklass. Vidare samtal förs med 

tävlingskommittén. 

✓ SM specialsök ”inofficiellt”; tankar lever vidare att genomföra ett inofficiellt 

SM i specialsök i Blekinge. 

✓ Krisberedskapsveckan; Lena Eriksson handlägger och bevakar vår medverkan. 

✓ Distriktsforum; Tony Rannebjer informerade från möte med distriktsforumet 

där handläggning skyddslicenser var ett av samtalsämnena. 

✓ Föreläsningar; Lena Eriksson undersöker möjligheter om att få till 

en ”expertpanel” som medverkar vid ett medlemsmöte med temat ”rädda 

brukssporten”.  

✓ Ronneby 75 år; Fredrik Berg informerade om att Ronneby BK firar 75 års 

jubileum den 20 augusti, inbjudan kommer. 

 

15. Nästa möte  

Nästa möte den 10 augusti plats meddelas senare. 

 

16. Mötets avslutande 

Ordförande Göte Karlsson avslutade möte. 
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