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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats: Ronneby BK 

Datum: 14 september 2022   

Tid:  18.30  
 

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

Karlsson, Fredrik Berg, Christin Gidlöv, Lena Eriksson och Eva Malmport  

Förhinder: Lena Eriksson och John Rehn. Fredrik Berg närvarande fr.o.m. punkt 6. 

 

 

Protokoll 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Patrik Karlsson valdes till justeringsperson. 

 

3. Fastställande av agenda 

Utsänd agenda fastställdes. 

 

4. Godkännande av agenda 

Agendan fastställdes. 

 

5. Föregående protokoll 

Sekreteraren ansvarar för utskick av justerat protokoll till styrelsen. Ordförande och 

sekreterare går igenom tidigare protokoll inför utlägg på hemsidan. Föregående 

mötesprotokoll lades därmed till handlingarna. 

 

6. Ekonomisk rapport  

Kassören skickar ut aktuell ekonomisk rapport till styrelsen.  

 

7. Distriktets kommittéansvariga 

✓ Utbildningskommittén: ingen rapport    

✓ Tävlingskommittén: Domarutbildning (uppdatering) B-domare 1:a klass i nov. 

Möte Samverkan Syd (Skåne, Småland, Halland och Blekinge) möte 14 sep. 

Utmärkta tävlingsresultat: Grattis till Annika Hedsten (Nordisk Mästare 

Sökhundar) och Franceska Seelig (Svensk Mästare SBK Specialsök klass 3) 

✓ Mentalkommittén: Karlskrona BK har planerat 2 MH och genomfört 1 MH 

med 6 hundar (uppfödare). 
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✓ Tjänstehundskommittén: Anlagstest har genomförts med åtta (8) som samtliga 

blev godkända, vilket medför att dessa är klara för utbildning. Kurschef och 

instruktör sökes för kursstart under hösten. 

✓ Rallylydnadskommittén: Inkommen fråga från Elisabeth Arebark ang. inlägg 

på distriktets FB. 

 

8. Distriktets skyddshund/licensgrupp 

Två (2) skyddsansvariga från distriktet har anmälts till den centrala administrationen 

som Camilla Hjort ansvarar för. Ulf Abrahamsson (Listerby schäferhundsklubb) och 

Fredrik Ekersved (Karlskrona BK). 

 

En mycket livlig och engagerad diskussion angående skyddslicenser vidtog. 

Teoridelen genomförs digitalt och den är mycket bra. Motion angående skyddsansvar 

och licenser diskuterades. 

 

9. Modprovet 

Ekonomisk redovisning från Modprovet skickas till hela styrelsen. Mondioring fick 

fantastiska lovord. Funktionärer anmäler sig redan nu till 2023. Ros till 

Blekingegruppen för lån av kyl och frys. Utmärkt samarbete med Ronneby Kommun. 

Noterades att marknadsföringen av modprovet kunnat varit något bättre. Samtalades 

om alternativa tävlingar under modprovsveckan. Information om domare 

tävlingsledare m.m. måste tillkännages i mycket god tid. Mera diskussion om detta på 

Modprovsmötet 28 september. 

             

10. Distriktsmöte den 6 oktober Karlshamns BK 

Kallelse utsänd till distriktsmötet den 1 september 2022. 

 

11. Distriktsforum den 30 augusti 

Livliga diskussioner ang. centrala organisationen. Stort engagemang. 

 

12. Inkomna skrivelser 

✓ Elisabeth Arebark ang. domare brist, bifogas 

✓ Skrivelse skyddslicenser från Övre Norrlandsdistriktet, bifogas 

             

13.        Utgående skrivelser 

✓ Ulf Abrahamsson och Fredrik Ekersved ang. skyddsansvariga 

✓ Karlskrona BK ang. 100-årsjubileet Oklart om vilken slags hjälp som önskas. 

Inget svar på tidigare skrivelse från Tony. Förtydligande önskas. 

 

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

             Göte hade läst protokoll och tog upp några funderingar kring otydligheten i  

dessa. 
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15.       Övriga frågor (diskussionsärenden) 

            Göte har deltagit i dialogmöte. Frågor som hänvisades vidare men 

            ändå inte fick något svar. 

 

16.        Nästa möte  

             Nästa möte 6 okt kl. 18.00-18.45 därefter distriktsmöte. Plats: Karlshamns BK 

 

17.        Mötets avslutande 

             Ordföranden tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Justeras: 

              

 

Gullvi Gullander  Göte Karlsson    Patrik Karlsson 
Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 
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