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Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 

Plats: Karlshamns BK 

Datum: 20 april 2022   

Tid:  18.00  
 

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

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

Förhinder: Tony Rannebjer, Christin Gidlöv och Lena Eriksson. 

  

 

Agenda 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Eva Malmport går in 

som ordinarie ledamot. 

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Fredrik Berg valdes att jämte ordföranden justera protokollet. 

 

3. Fastställande av agenda 

Utsänd agenda fastställdes med tillägg Rödeby BK under Övriga frågor 

 

4. Godkännande av agenda 

Agendan godkändes. 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll (digitalt 21 mars 2022) gicks igenom tillsammans. 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

6. Fastställande av mötesdatum för 2022 - 23 

            Styrelsemötena förläggs till onsdagar. Styrelsemöte före medlemsmötet 

Följande datum fastställdes: 

 4 maj -22 Styrelsemöte och medlemsmöte 

 8 juni -22 Styrelsemöte 

10 aug -22 Styrelsemöte 

14 sep -22    Styrelsemöte 

12 okt -22     Styrelsemöte och medlemsmöte 

  9 nov -22 Styrelsemöte 

  7 dec -22 Styrelsemöte 

11 jan -23 Styrelsemöte 

  8 feb – 23 Styrelsemöte 

15 mars -23 Styrelsemöte och årsmöte 
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7. Kongresshandlingar genomläsning och kommentarer 

✓ Verksamhetsberättelse 2021 

✓ Verksamhetsplan, budget, valberedningens förslag, motioner, m.m. 

Kongresshandlingarna utskickade till styrelseledamöterna för genomläsning. 

Göte tog upp några punkter från centrala verksamhetsberättelsen. Motionerna gick 

igenom och styrelsen tog ställning till varje motion enligt följande: 

Motion nr 1,2 och 4 följer FS förslag. 

Motion nr 3 avvaktar klubbarnas åsikter.  

Motion nr 5 delar FS förslag men bör diskuteras djupare. Motion nr 6  DS delar inte 

FS ställningstagande, utan motionen bör utredas vidare för att underlätta för utländska 

tävlande att anmäla sig till svenska tävlingar samt se över möjligheterna att 

implementera Caniva i SBK tävling. 

                 

8.          Ekonomisk rapport  

             Inga stora händelser sedan föregående möte. Specialsök har fått egen post i  

             sammanställningen. 

 

9.          Distriktets kommittéansvariga 

✓ Utbildningskommittén: Maria Strand 

✓ Tävlingskommittén: Kenneth Lindfalk. Gruppmedlemmar rapporteras senare. 

✓ Mentalkommittèn: Helene Edner. Samtliga beskrivare har deltagit i 

uppdateringar. Karlskrona har genomfört 1 MH och kommer att ha 2 i maj. 

Ronneby planerar 2 MH. MT kommer också att arrangeras.  

✓ Tjänstehundskommittèn: Gullvi Gullander.  6 patrullhundsekipage gör slutprov 

i Olofström 23 - 24 april. Ny patrullhundskurs planeras eventuellt i höst. 

Ungdomsutbildning v.30. Military Weekend för ungdomar. Göte dömer HV-

skallet i sommar. 

✓ Rallylydnadskommittén: Ansvarig ej bestämd. 

 

10.          Fastställa sammankallande/kommittéledamöter 

               Härmed fastställes sammankallande/kommittéledamöter enligt punkt 9 med 

               undantag av Rallylydnadskommittén 

 

11.          Medlemsmöte den 4 maj 2022 

✓ Avtackning domare. Kenneth kallar Roland Sjösten, Nils Hällgren och Carina 

Lundin till medlemsmöte för avtackning 

✓ Medaljer tjänstehund Jörgen och Marie Mattiasson kallas till medlemsmötet 

för att ta emot SBK:s förtjänsttecken i band.  

✓ Göte meddelar att han inte har möjlighet att medverka 

✓ Kallelse med dagordning utskickad. Lokal bokad. Fredrik köper smörgåstårta. 
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 12.          Remiss PG SM arrangemang 

                Tankar kring remissen. Enklare hitta sponsorer för ett stort evenemang. Ska kännas 

                att det är ett SM. SM behåller sin dragningskraft för att det är stort.  

För Blekinge som är ett litet distrikt är det inga problem att fördela grenarna på de 

olika lokalklubbarna. Önskas bättre stöttning från centrala. Blekingedistriktets svar 

på remissen är positivt vad gäller större evenemang. Göte skickar in vårt svar. 

 

13.           Modprovet. 

Förberedelser pågår. Sponsringspengar på över 50 000 kr är klara vilket innebär att 

distriktsstyrelsens garanti på 50 000 kr upphör. Studiefrämjandet sponsrar 

hopphinder och ställning för apportbockar. 

 

14.           SM 2024 ”Karlskrona BK 100 årsjubileum” 

                Karlskronas 100-årsjubileum hänskjuts till medlemsmötet. 

 

15.           Inkomna skrivelser 

                Inbjudan Marinen 500 år. 

 

16.           Utgående skrivelser 

                Ingen aktivitet. 

 

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

Göte tog upp genomförd ”Pulsmätning” och efterfrågar slutrapport, Fredrik 

meddelar att mättningen var för förbundsstyrelsens vidare arbete med utveckling 

och strategier. Svaren tyder på att det finns förbättringsområden. 

 

18.          Övriga frågor (diskussionsärenden) 

Rödeby BK önskar stöttning. Göte föreslog att föreningscoach kontaktas. Fredrik 

kontaktade föreningscoachernas sammankallade för vidare kontakt med Rödebys 

ordförande Towe Engdahl. 

 

19.          Nästa möte  

               Nästa möte är 4 maj kl.18.00 direkt följt av medlemsmöte. Plats: Karlshamns BK 

 

20.         Mötets avslutande 

              Ordförande tackade för uppmärksamheten under det långa mötet och förklarade  

              mötet avslutat. 

 

 

 

 

Göte Karlsson Gullvi Gullander     Fredrik Berg 

Ordförande                          Sekreterare                            Justeringsperson 
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