Hej igen alla medlemmar!
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Nu är det dags för årets andra brev till er medlemmar. Tack för all positiv feedback jag fått på det
förra brevet! Det är alltid kul när klubben uppskattas för något positivt.
Min uppgift som ordförande är att i huvudsak leda och fördela arbetet inom klubben, att företräda
klubben och medlemmarna både inom och utom organisationen. Till min hjälp har jag en vice
ordförande, en kassör, en sekreterare, ett antal ledamöter och suppleanter. Tillsammans utgör vi
klubbens styrelse och ansvarar gemensamt för klubbens verksamhet. Till vår hjälp utser vi i styrelsen
olika sektorer med uppgifter som vi i styrelsen beskriver vilka uppgifter och befogenheter respektive
sektor har. Dessa sektorer gör ett fantastiskt arbete och varenda kotte behövs för att få till hela
verksamheten på bästa möjliga sätt. Det behövs eldsjälar och andra personer med lite mer ”normalt”
intresse, vad nu det är…..
Vi inom styrelsen vill ha en delaktighet tillsammans med er medlemmar. Ni har en stor
påverkansmöjlighet av innehållet i klubben, men ni måste tala om den så att vi vet vad det är ni vill
och vad ni efterfrågar. Som jag skrev i mitt allra första brev till er så har vi i styrelsen redan på vårt
första möte prioriterat arbetet med att få en anda i klubben som är välkomnande för alla – där alla
behövs och är viktiga personer.
Den siste maj kommer vi att ha årets första medlemsmöte. Vi har tänkt att det ska bli lite annorlunda
mot tidigare möten. Vi vill försöka att ha ett mer öppet möte och försöka arbeta oss ifrån den
traditionella, kanske ibland lite tråkiga, dagordningen. Vi kommer att avsätta en stor del av mötet till
öppna frågor och vi vill gärna ha in era synpunkter, både det som redan idag är bra, men även det vi
behöver arbeta på för att bli bättre och utveckla verksamheten. Det ni redan idag kan börja fundera
över är vad ni vill ha för tema för höstens kommande medlemsmöte. Det är helt fritt att komma med
olika förslag. Vi är tacksamma för dem! Jag hoppas på så många förslag att det blir svårt för oss i
styrelsen att välja vilket det blir. På medlemsmötet i maj kommer vi att prova lite på den nya
mötesformen och bjuda på en gemytlig och gemensahetsskapande grillkväll. Ni är alla hjärtligt
välkomna! En inbjudan kommer till er inom kort.
Jag vill passa på att göra er uppmärksamma på att vi nu har gått en enorm skön, solig och varm vår
till mötes. Det är underbart! I och med värmen och det vackra vädret så finns det ju risk för orm både
för oss tvåbenta, men även för våra fyrfotade vänner. Det har setts orm vid trädgårdsföreningens
toaletter – så jag vill uppmana er alla att vara försiktiga och ha era små älsklingar kopplade kring
området. Vad jag fått till mig ska visst ormar hålla sig mycket kring sitt revir, så var speciellt
uppmärksamma just där, men även på andra ställen ni rör er på. Man vet aldrig vad som väntar
bakom knuten…..
Och så lite kort om aktiviteterna på klubben. En del kurser är avslutade och några pågår. Ev. kommer
det att anordnas en sommarkurs för valpar. Det finns efterfrågan av det då det är många som skaffat
och skaffar valp nu. Allt hänger på om vi kan få till det att engagera en instruktör under sommaren. Vi
återkommer med det och håller tummarna.

Årets tävlingar har genomförts mycket bra och antalet tävlande har ökat. Som ett litet plus i kanten
så kan vi numera erbjuda både egna toaletter och dusch till tävlande ekipage som kommer långväga
ifrån och övernattar på klubben. Vi har dessa gemensamt med trädgårdföreningen.
Årets utställning och agilitytävling avlöpte också riktigt bra och det har viskats i mitt öra att
funktionärerna som deltog var mycket engagerade och verkade ha riktigt kul. Många deltagare var
det på utställningen och preliminärt så ökades överskottet på pengar från förra året. Lokalpressen
var också på plats och gjorde reportage både under utställningen, agilityn och föregående bruksprov.
Det är viktigt att synas och höras att vi finns till. Tack PR-sektorn för att ni tänker på det.
Det ska städas och sorteras bland agilityhindren och en del gamla hinder kommer att kastas.
Vi håller just nu på och undersöker och tar in lite offerter vad gäller strålkastarbelysningen ute. Den
är gammal och behöver bytas ut. Vi kollar också lite priser vad gäller storstädning av klubbstugan
med skurning och boning av alla golven samt fönsterputsning.
Snart är det dags att ta fram gräsklipparen och hålla alla våra appellplaner i ordning. Idag finns endast
en representant i stug- och plansektorn och jag kan tycka att det blir lite tungt för en person att
kunna sköta alla planerna. Är du sugen att hjälpa till och fara runt på en åkgräsklippare kan du ju
alltid erbjuda din insats till stug- och plan eller styrelsen eller direkt till mig. Tacksam om du kan
hjälpa till någon gång ibland. Desto fler som hjälps åt – desto lättare och snyggare hålls klubben
iordning.
Ha det riktigt gott och njut av vårsolen!

Skriver nog några rader snart igen…..
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