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Protokoll fört vid VU-möte med Svenska Brukshundklubben Blekingedistriktet 
 
Telefonmöte 

Datum: 19 december 2022  
Deltagare: Göte Karlsson, Gullvi Gullander, John Rehn 

 

Ansökan om att distriktet bekostar lärarutbildning 

1. Maria Strand: ansökan om medel för att gå lärarutbildning steg 2 
När jag har gått utbildningen så avslutas den med att jag håller en instruktörsutbildning i 
Blekinge. Den tar vi så klart betalt för av klubbarna. 6 - 8 deltagare á 3000 kr är väl rimligt. Viss 
kostnad för utbildning så ger det en intäkt till distriktet på 8 - 16 tusen som betalar hela eller 
delar av utbildningen. 
 
Jag utbildade mig till lärare 2006 (distriktet betalade) och 2013 till rallylärare (egen bekostnad) 
och har sedan dess i princip årligen haft instruktörsutbildning i distriktet eller klubbens regi. Jag 
brinner fortfarande för att utbilda instruktörer och kommer nog fortsätta några år till även om 
jag börjar bli gammal. I min ålder blir det nog inte mer än en utbildning per år även om jag har 
haft två under 2022 (allmänlydnad i distriktets regi och rallylydnad i klubbens). 
 
Beslut: Distriktets VU beslutar att bekosta Marias lärarutbildning steg 2  
till en kostnad av 16 500 SEK. Kostnaden ska tas med i utbildningskommitténs budget för 2023.    
 

Ansökan om att distriktet bekostar inspirationsdag/utbildning 

2. Elisabeth Arebark, Rallylydnadskommittén äskar medel ur SM-fonden till inspirationsdag.  
Domare Beatrice Palm från Skåne distriktet som dömer nordisk klass kommer till Blekinge 
distriktet den 22 januari 2023 för att hålla en inspirationsdag/utbildning i de nordiska skyltarna 
Dagen vänder sig till ekipage inom Blekingedistriktet som i dag tävlar i mästarklass inom 
rallylydnaden 
Antal: 10 ekipage   Kostnad: 8 000 SEK 
Det finns ingen inom domare i nordisk klass inom distriktet, som kan hålla i en sådan 
inspirationsdag/utbildning. 
 
Beslut: Distriktets VU beslutar att bekosta inspirationsdagen till en kostnad av 8 000 SEK. 
Kostnaden ska tas med i ”rally” budget för 2023. 
 
 
 

Gullvi Gullander  Göte Karlsson               John Rehn 
sekreterare   ordförande   kassör 
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