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         Protokoll från styrelsemöte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 

 

Plats: Best Western Karlshamn 

Datum: 9 dec 2021  

Tid: 18-00-19.00 Middag 

        19.00 – 21.30 Styrelsemöte   

  

          Närvarande: Göte Karlsson, Tony Rannebjer, Lena Eriksson, John Rehn, Patrik Karlsson, Christine Gidlöv samt 

          valberedningen   

          Förhinder: Gullvi Gullander och Eva Malmport.  Lena Eriksson går in som ordinarie ledamot 

                       

Agenda 

 

1. Mötets öppnande 

                            Ordf. Göte Karlsson hälsade styrelse och valberedning välkomna till kvällens möte, som därmed 

                            förklarades öppnat.  

 

2. Val av justeringsperson jämte ordförande 

Till justeringsperson utsågs Christine Gidlöv att jämte ordföranden justera protokollet 

 

3. Fastställande av agenda 

Utskickad agenda fastställdes, 

 

4. Godkännande av agenda 

Agendan godkändes med tillägg av Modprovet. 

 

5. Föredragande av valberedningens ordförande 

 Ordföranden Kenneth Lindfalk har skickat ut valberedningens förslag till distriktets klubbar, som har till 

den 1 januari 2022 på sig att inkomma med förslag. Se bilaga valberedningens förslag för 2022. 

 

6. Föregående protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom och är justerat digitalt. Protokollet läggs till handlingarna. 
  

             7.            Genomgång av beslutsprotokoll.  

            Det finns nu en budgetmanual klar som är tänkt att kassören går igenom med distriktets kommittéer hur den 

            ska användas. 

            Göte och Patrik fortsätter att se över en skrivelse/motion avseende Caniva. Före detta tar de kontakt med  

            Eva Wallberg som ska upplysa dem om hur ” Nya SBK tävling ” kan ta emot utländska deltagare till våra 

            tävlingar 

 

         8.             Ekonomisk rapport och budgetuppföljning 

                   Bilaga 2 bifogas till protokollet. Utbildning av tävlingssekreterare har inkommit och kommer att faktureras    

                            till  klubbarna. 

 

          9.              Bank    

                           Vår förening är inte intressant som kund till någon av de kontaktade bankerna. Frågan bordläggs till nästa 

                            möte. 

 

 

     10.          Samtal gällande bolagsbildning 

                            Frågan bordläggs till nästa möte 

 

       11.               Inkomna skrivelser till tävlingskommittén. 

                            * Skyddshelg 8 - 10 april uppgradering till 1:a klass A-domare bifogas. Figuranterna Fredrik Ekesved och 

                               Kim  Hansson kommer att tillfrågas. 

                            * Funktionsmöte FM- kontrollanter bifogas. Göte Karlsson anmäls. 
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                       * Inbjudan till Brukshundsklubbens organisationskonferens 5 - 6 februari 2022 bifogas. Göte Karlsson anmäls. 

                       * Förändrat upplägg på Organisationskonferens och Tjänstehunds utbildningar 2022, bifogas. Tony Rannebjer 

                          anmäls. 

 

     12.           Utgående skrivelser 

                       Göte har skickat förslag att Brukshundsklubbens förtjänsttecken/tjänstehund utdelas till Marie Mattisson och 
       Jörgen Blixt. 
 

    13.             Föreläsning 

                        Förslag från Christin Gidlöv ; Föreläsare Mirjam Hopstadius kostar 30 000 kr/dag med resa och boende. Patrik  

                        Karlsson ska prata med Henrik Marklund. Förslag: kontakta utbildningskommitten. 

 

   14.         Distriktets skyddslicensgrupp.  

                       Nio skyddslicenser har beviljats under 2022. Godkända skyddslicenser till protokoll/arkiv 
 
   15.              Rapport från tävlingskommittén  
                Ska komma igång med tävlingsledarutbildning, svårt att hitta instruktörer som kan ta på sig att utbilda. Affe 

                        Karlström och Kenneth Lindfalk kommer att hålla i tävlingsledare skydd A i Sölvesborg. Fortsätta 

                       diskussioner om vidare utbildningar till spår och sök samt plats i eventuella inomhushallar 

                       Modprovet och dess styrgrupp har haft flera möten. Det behövs fler sponsorer. Tävlingarna är inlagda på SBK  

                       tävling och vi arbetar för att lösa stripe (betalar via sitt kort) för distriktets räkning genom Palle och John.  

                       Distriktsstyrelsen ger styrgruppen i uppdrag att fortsätta arbetet med Modprovet och de garanteras ta ett   

                       budgeterat underskott på 55 000 kr.   Bifogar budgetförslaget 

 
               Tony Rannebjer lämnar mötet klockan 20.40. 

 

 

   16.              Rapport  från mentalkommittén 

                       Möte har hållits och vi har summerat årets MH och MT. Det saknas TL och beskrivare. Förslag att distriktet  

                       håller i TL utbildning den 19-20/4 i Sölvesborg i samband med deras MH.  De olika klubbarna planerar våra  

                       kommande MH i distriktet för att tillfällena ska spridas och inte ”krocka”.  

 

                      

  17.              Rapport från hundutbildningskommittén 

                       Lena informerade från det senaste mötet. Karlskrona och Rödeby har examinerat 5 stycken nya SBK-  

                       instruktörer. Protokollet från den 1/11 2021 bifogades till förra mötets handlingar. 

 

 18.                Rapport från tjänstehundskommittén  

                       Distriktet har en pågående kurs patrullhundar. För övrigt finns inget nytt att rapportera sedan förra  

                       distriktsmöte.  

 
19.           Rapport från Rallylydnadskommittén 

      NM är nästa helg i Stockholm. Distriktets representant är Isa Grönsted Willhelmsson - vi önskar henne lycka 

      till. 
     

20.                Övriga frågor (diskussionsärenden)  

                      Förslag: vi ”skummar ” igenom FS protokoll och lyfter det som är av vikt och värde för distriktet. Googla fram 

                      protokollen genom att söka SBK FS protokoll.  

                      SBK ska publicera en ny hemsida. Det pågår rekrytering av generalsekreterare genom ett rekryteringsföretag.   

                      Stort förändringsarbete pågår inom SBK- kansliet. 

                      Karlskrona hade årsmöte igår för 2020. Då uppkom en fråga; När måste valberedningen lämna in sitt förslag  

                      Inför nästkommande årsmöte? Nuvarande valberedning ska inkomma med förslag för årsmöte 2021 (som ska 

                     vara i februari) senast 3 januari 2022.  
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 21.               Nästa möte  

                      11 januari 2022 kl.19.00  Ronneby Brukshundklubb 

 

 22.               Mötets avslutande    

                      Ordförande Göte Karlsson avslutade mötet och alla tackade för god mat och dryck. 
            

 

 

 

 

 

 

 

                             Maria Fredin                           Göte Karlsson  Christine Gidlöv 

                            Vik. Sekreterare  Ordförande  Justeringsperson 
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