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Protokoll fört vid medlemsmöte i klubbstugan  
Ronneby Brukshundklubb 22-04-12 kl 19:00  

Närvarande:   
37 medlemmar 
 

1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade samtliga välkomna och öppnade mötet 

2. Fastställande av röstlängd  
37 medlemmar var närvarande.    Se bilaga  

3. Val av två justerare 
Mötet valde Carina Ingeskog och Jenny Hjalmarsson som justerare tillika 
rösträknare. 

4. Mötets stadgeenliga utlysande 
Deltagarna ansåg att mötet hade blivit stadgeenligt utlyst. 

5. Ekonomi  
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi, som på alla punkter är god.  
Antalet medlemmar är idag 463. 
P g a omläggning av redovisningssystemet hos SBK har inte alla medlems- och 
kursavgifter redovisats ännu. Därför haltar den ekonomiska rapporten en del.  
Redovisning från Stripe kommer då resp. kurs genomförts. 
Den budgeterade kostnaden för el till stugan stämmer inte p g a elpriserna stigit 
kraftigt. 

6. Information från kommittérna  
Hukom och FunkUtvKom    
Kurserna i full gång nu, kurs- och funktionärslista distribuerade. 
Medhjälparutbildeningen är avklarad. Klubben har fått åtta nya medhjälpare. 
Lånebiblioteket uppdaterat och inlagt på hemsidan. Karina Berggren har hand om 
det. 

Tävlingskommittén 
Kenneth Lindfalk berättade om norra Europas största skyddshundstävling (MOD-
provet) i Ronneby Brunnspark den 16-17 juli 2022. Evenemanget är ett 
samarrangemang mellan Blekinges lokala brukshundklubbar och Blekingedistriktet 
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står som arrangör. 
Ronneby Brukshundklubb har gott rykte vad gäller bruks- och lydnadstävlingar.  
Kommittén kommer att lägga ut sina aktiviteter i kalendern på hemsidan. 
Distriktet kommer att hålla en tävlingsledarkurs under 2022. 
Den 26 april funktionärsträff. 
Man planerar att ha kvällstävlingar 1-8 juli. 
Linda Ohlsson har blivit ny domare. 

Mental 
Tre blivande MH figuranter och en MT testledare är under utbildning. 
Prov under april är planerade. 
Marie Svensson har blivit testledare. 

Stuga ute 
Boden har fått nytt golv, skall användas till agility-ställningar och annat material. 
Fel på timern till beslysningen. Ny installeras. 

Agility 
Jobbar med tävlingen i april, har fått mycket sponsorsmaterial. 
Kursstarter i mitten av april. 
Kurs ”Förberedande agility” blev snabbt fulltecknad. Nu planeras en till. 
Jenny och Ebba tävlingsinstruktörer. 
Hinder-fix den 5 april. 

Rallylydnad 
Har haft möte den 17 mars. 
Har nu fått domare till tävlingen den 14 maj. 
Söker funktionärer till tävlingen. 
Vårens kurser har startat. 

Distriktet 
Årsmötet samlade en liten skara deltagare. 
MOD-provet i juli behöver funktionärer. 
Tjänstehundsutbildning startar – någon intresserad? 

Sociala medier 
FB  
Har lagt ut om städningen, tävlingar och medlemsmötet. 
 
Hemsidan 
Har lagt ut om städningen, tävlingar och medlemsmötet. 
Några tävlingsresultat. 
Kalendern uppdaterad av Inki och Ann-Britt. 
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7. Ärenden anmälda av styrelsen 

- Kongresshandlingar/motioner 
Motionerna kan hittas här:     
https://brukshundklubben.se/media/nncmk3ul/sbk_kongresshandlingar_20
22_webb.pdf  
De motioner som var utskickade från SBK Förbundsstyrelse gicks genom 
och medlemsmötet biföll Förbundsstyrelsens förslag. 

- Utökning av ramen för 75-års-jubileet 
Vid tidigare möte hade styrelsen satt av 10 000:- , men det kommer att 
behövas mera. Beslutas att sätta av 20 000:- 
En kommitté har tillsatts för att arbeta fram hur jubileet ska firas. 
Vi har fått en ny logo. 
Hunddag är planerad till den 20 augusti. 

- Utdelande av förtjänsttecken  
Guld – Carina Svedberg 
Silver – Jenny Hjalmarsson 
Silver – Rose-Marie Olsson 
Silver – Martin Pettersson 
Silver – Eva Malmport 
Silver – Kristina Gustavsson 
Brons – Lena Stigsson 
Brons – Carin Ingeskog 
Brons – Charlotta Göransson 
Brons – Elisabeth Blomdahl 
Brons – Ebba Månsson  
Brons – Anna Palmlund 

- Årets vandringspriser delades ut 
 
Tävlingskommittén 
Vandringspriserna delades ut till följande: 
 
Akl: Roland Sjösten & Border Alfa Prio  
Lkl: Roland Sjösten & Border Alfa Prio 
Hkl: Kenneth Lindfalk & Ever On My Bernie 
Ekl: Roland Sjösten & Gränsvallarens Ämica 
Bästa debutant Akl: Lotta Göransson 
Bästa brukshund: Kenneth Lindfalk & Ever On My Bernie 

Agility 
Jenny Hjalmarsson och Felix uppflytt till hoppklass 2 
Julia Gummesson och Vilja uppflytt till agilityklass 2 + vandringspris klass 2 
Lotta Svensson och Mascot uppflytt hopp och agilityklass 2 och vandringspris 
i klass 1 
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Rallylydnad 
Avancerad klass: Christina Nilsson och Quipus Rani 
Fortsättning: Lisa Blomdahl och Aqua Seer´s Hunting Force 

- Avtackning av styrelseledamöter 
Marie Mattsson, Julia Gummesson och Ernad Softic tackades för sitt arbete i 
styrelsen. Marie Mattsson kunde tyvärr inte närvara, men Julia och Ernad 
erhöll varsin bukett. 

- Avtackning av Eva Lekander och Roger Ohlsson 
Eva arbetade som sekreterare under en period och Roger i stuga ute-
kommittén. Tyvärr har pandemin satt käppar i hjulet för tidigare erkännande 
av deras arbeten, men nu fick de sitt tack tillsammans med blommor och 
choklad. 
 

8. Övriga frågor 
Kenneth Lindfalk tyckte att klubben har god gemenskap med många aktiviteter och 
stor bredd i utbudet. Övriga höll med genom att applådera. 
 

9. Mötets avslutande  
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.  
Hälsade välkommen till en vårbuffé som fick ersätta det uteblivna årsmötets. 

 
 
Ronneby 22-04-18  
 
  

………………………………………………………… ………………………………………………………… 
Jessica Hultgren   Ann-Britt Magnusson  
Ordförande    Sekreterare    

 

 
Justerare 
 
 
………………………………………………………… …………………………………………………………. 
Carin Ingeskog  Jenny Hjalmarsson 


