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Protokoll styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
Plats: Digitalt zoom-möte 

Datum: 21 mars 2022   

Tid:  18.45  
 

Kallande: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, Tony Rannebjer, Patrik  Fredrik Berg, 

Christin Gidlöv, Lena Eriksson och Eva Malmport  

Förhinder:          John Rehn och Patrik Karlsson 

Ersättare:            Lena Eriksson och Eva Malmport 

 

Agenda; 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade det digitala mötet öppnat. 

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Till justeringsperson valdes Lena Eriksson 

 

3. Fastställande av agenda 

Utsänd agenda fastställdes med följande tillägg under Övriga frågor: 1.Maria Fredin: 

Fråga om milersättning och 2. Kontaktpersoner distrikt-lokalklubbar. 

 

4. Godkännande av agenda 

Agendan godkändes. 

 

5. Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll fanns ej tillhanda. Tas upp på kommande möte. 

 

6. Förslag till mötesdatum för 2022/23 

Göte Karlsson fick i uppdrag att lämna förslag till datum för styrelse- och 

medlemsmöte. 

 

7. Ekonomisk rapport  

Ingen ekonomisk rapport lämnades då kassören ej var närvarande.  

Höjning av distriktsdelen i medlemsavgifterna har väckt debatt. Klubbarna får större 

utgifter i och med höjningen. Beslöts att distriktet efterskänker höjningen första året 

dvs 2023 tills medlemsavgifterna ”hinner i fatt” och är i fas 2024. Kassören krediterar 

höjningen till klubbarna.  
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8.            Distriktets kommittéansvariga 

               Distriktsstyrelsen utser sammankallande i kommittéerna efter samråd med 

               föregående års sammankallande (sittande eller förslag på annan person) 

✓ Utbildningskommittén Maria Strand  (Lena tar kontakt) 

✓ Tävlingskommittén Kenneth Lindfalk (Göte tar kontakt 

✓ Mentalkommittén Maria Fredin (Göte Karlsson gn Patrik Karlsson)  

✓ Tjänstehundskommittén Göte Karlsson (Gullvi Gullander tar kontakt) 

✓ Rallylydnadskommittén Elisabeth Arebark (John Rehn tar kontakt) 

 

9.           Kontaktansvariga från styrelsen mot kommittéerna 

  Lena Eriksson:  Utbildningskommittén 

  Göte Karlsson:  Tävlingskommittén 

              Patrik Karlsson:  Mentalkommittén 

  Gullvi Gullander: Tjänstehundskommittén 

  John Rehn:  Rallylydnadskommittén 

 

10.          Inkomna skrivelser 

✓ Remiss ang. framtida SM-arrangemang. Läs igenom utsänd skrivelse till 

nästa möte. Göte ombesörjer kontakt med Anders Brorsson och Ingrid 

Malmström så att de får del av remissen. 

✓ Mail från Maria Fredin; Distriktsrepresentanter från Karlskrona 

Brukshundklubb är: Fredrik Ekersved, Maria Fredin och Julia Gustafsson. 

              

11.        Utgående skrivelser 

 Ingen aktivitet. 

 

12.        FS protokoll ”tankar, funderingar och innehåll”              

Uppmanas till mera intresse att läsa FS-protokollen. Fanns bara ett justerat protokoll             

sedan årsskiftet. Göte fastnade för hållbarhet ett begrepp som har många olika              

infallsvinklar – man kan välja inriktning, Finns en del info på hemsidan. Hållbarhet 

bör kanske brytas ner till 3 - 4 ämnen. Fredrik har som uppdrag att starta en AG, som    

jobbar med hållbarhet.  

FS organisationsutskott har tillsatt en AG som jobbar med; Nya sätt att ta hand om 

ungdomar.  

Fanns möjlighet att söka ”hållbarhetspengar” för distrikt (klubbar), men info om detta 

har inte nått fram i tillräcklig omfattning. Tre ansökningar kom in men ingen av dem 

godtogs p.g.a. fel mål.  

Förslag: Ansöka något ang. hållbarhet (hållbarhetsbidrag) t.ex. Modprovet. Diskutera 

detta på nästa möte. Några begrepp: Fredrik Berg redogjorde för vad tillitsbaserat- 

förtroendebaserat ledarskap innebär (tillit = låga murar mycket morot) (förtroende = 

transparens och öppenhet, förtroende). 

Möjligt att bjuda in en föreningscoach komma till ett styrelsemöte (ingen kostnad) 

Kongressen; 20 förtjänsttecken ska delas ut. 
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13.          Övriga frågor (diskussionsärenden) 

✓ Ny Generalsekreterare: Fredrik delgav oss en del fakta om den tillträdande 

generalsekreteraren Adam Bergsveen, som närmast kommer från 

Friluftsfrämjandet. Hittills knapphändig presentation på SBK media. 

Mer ingående presentation kommer FS teamsmöte. 

Samtalades om vikten av att distriktets verksamhet ska ligga på plussidan vid 

fastställande av budget. På plussidan finns överskott av större evenemang som 

bör användas för att utveckla tävlings- och bruksprov och som inte bör 

användas för driftverksamhet. 

✓ Fråga från Maria Fredin som går M-2017 utbildning till beskrivare (till denna 

hör ett antal bakbeskrivningar vilket kräver resor till även till närliggande 

distrikt). Om resorna inte ersätts av centrala medel är frågan om distriktet kan 

stå för kostnaderna eftersom denna tillgång på ny beskrivare är en tillgång för 

distriktet. Frågan besvarades med ja. 

✓ Kontaktpersoner lokalklubbar – distriktsstyrelse. Rödeby BK Lena Eriksson, 

Karlskrona BK Tony Rannebjer, Ronneby BK Christin Gidlöv, Karlshamn BK 

John Rehn, Olofström BK Göte Karlsson och Sölvesborg BK Eva Malmport. 

✓ Rapport (Fredrik) från årsmöte Rödeby BK. Positivt genomförande. 

Valberedning saknas. 

 

14.        Nästa möte 

             Göte meddelar datum för nästa möte i april. 

 

15.        Mötets avslutande 

             Ordförande tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

         Gullvi Gullander      Göte Karlsson  Lena Eriksson 

         Sekreterare                     Ordförande                     Justeringsperson 
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