Hej alla medlemmar!

Hultsfred mars 2012

Nu har jag suttit som ordförande i två månader och ser vilka fantastiska möjligheter och
förutsättningar vi har i klubben. Det finns ett stort engagemang och vi har en bra och funktionell
klubbstuga med enorma appellplaner till.
På första styrelsemötet tog vi upp frågan om vad vi i styrelsen hade för visioner och vad vi ville med
vårt arbete i klubben. Det framkom en hel del, men vi enades med att arbeta med att öka trivseln i
klubben och få en god anda med stor delaktighet och ta tillvara medlemmarnas intressen och
önskemål.
Det vi kommer att arbeta med under året är att vi vill synas. Det innebär att PR-sektorn kommer att
satsa på just PR med media. Det händer ju hela tiden en massa på klubben och en hel del är ju på
gång som är värt att berätta för allmänheten och medlemmarna. Jag som ordförande ska försöka få
till brev till er som medlemmar med vad vi arbetar med och vad som händer på klubben.
Tävlingssektorn kommer att bjuda alla tävlande på morgonfika som en välkomnande gest innan
lottningen inför bruksproven som kommer att anordnas.
Kökssektorn har på bara dessa få månader gjort ett omfattande lyft för klubben. Köket är numera
öppet för försäljning av fika varje kurskväll och vid tävlingar samt vid vissa möten.
Vi inom styrelsen kommer också att visa vår uppskattning till de funktioner som drar ett tyngre lass
såsom instruktörer och tävlingsledare. Hur den uppskattningen kommer att ske har varje
sektoransvarig en uppgift att ”överraska” på nästa sektormöte.
Vi kommer att köpa in ett antal akutväskor (1:a hjälpen) för hundar som vi kommer att ha till
försäljning (499 kr/väska).
Det kommer att anordnas en sök- och spårhelg för medlemmar den 5-6 maj till självkostnadspris. Det
kommer inte att finnas en instruktör, utan meningen är att alla hjälper alla. På lördagskvällen
kommer klubben att bjuda på samkväm och något gott att äta till medlemmarna. Anmälan för
deltagande av denna helg finns anslag om i klubbstugan.
Lapphundsföreningen kommer att utgå från klubbstugan med sin träff den 28 maj kl 13.00.
I augusti kommer klubben att hyra ut stuga och planer till Svenska bassetklubben öst. Kökssektorn
kommer att ansvara för serveringen och får därmed överskottet från försäljningen till klubben.
Bassetklubben kommer även att anordna utställning på klubben under 2013 och 2014.
Vid uthyrning av klubbstugan och planer tas en kostnad ut på 200 kr för medlemmar och 500 kr för
icke medlemmar. Ansvarig för uthyrningen är Elin Winnerhed.
Utbildningsverksamheten är i full gång och fungerar bra. Det finns tillgång till instruktörer och just
idag har vi 1 valpkurs, 1 fortsättningskurs, 1 trivselkurs och 2 agilitykurser igång. Kursdagarna är
måndagar, tisdagar och torsdagar.
Tävlingsverksamheten är också igång med det första provet. Det går av stapeln den 21 april med
lägre och högre klass spår. I dagsläget är det totalt anmält 11 ekipage, men då återstår en vecka kvar
av anmälningstiden. Funktionärer till den dagen är också ordnad och klar.

Klubben har också fått en inbjudan till Sydost-cupen i agility i Nybro den 10 juni.
Den 29 april är det agilitytävling (2 klasser) och inofficiell utställning på klubben. I dagsläget är det 71
anmälningar inkomna till utställningen och 12 anmälningar (24 starter) till agilityn. Anmälningstiden
har ännu inte gått ut.
Onsdagsträningen har kommit igång riktigt bra. Det är fler och fler ekipage som kommer till klubben
för egen och gemensam träning. Jättekul, tycker jag!
Precis som jag började brevet vill jag avsluta det. Vilket engagemang, vilja och möjligheter det finns
inom klubben! Det är bara att se dem och ta tillvara på dem.
En extra utmärkelse för engagemang vill jag ge till köksansvariga Elin Winnerhed som driver på och
förbättrar hela tiden. Där saknas ingen vilja eller engagemang! Tack Elin för din insats i klubben och
tacka gärna mamma Ann för hennes insats med städning och bakning till klubben. Ni är guld värda
med er sprudlande energi! Tack!
Ha det nu gott alla medlemmar och njut av vårsolen och vårvärmen!
Vi ses på klubben!
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Katarina Dunhage Jakobsson
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