Hej igen medlemmar!

Oktober 2012

NU är det väl ändå höst på riktigt? Tidiga mörka kvällar och soligt och skönt på dagarna och kalla
nätter. Tur att vi har fått hjälp med nya lampor till appellplanen. En jättestor eloge och tack för
arbetet och lamporna till Kent Karlsson och Olof Strömbom som arbetat med att byta ut den gamla
strålkastarbelysningen till en mycket effektivare och energisnålare belysning. Nu spelar det ingen roll
att mörkret kommer tidigt, för vi kan träna och hålla kurser igång ändå tack vare belysningen.
Kurserna och tävlingarna rullar på enligt planeringarna. Det kommer att bli klubbmästerskap (KM) i
lydnad den 27 oktober kl. 13.00 och det går bra att anmäla sig i klubbstugan ända till kl. 11.00 samma
dag. Kontakta Angelica Rönnlund om du har frågor. Jag hoppas verkligen att det blir många ekipage
som anmäler sig och det tror jag säkert att det blir då det nu har startat upp en mer organiserad
torsdagsträning på klubben. Och vad jag förstår så är det ca 17 aktiva ekipage som träffas och tränar
och hjälper varandra. Jättebra initiativ och utveckling! Ett praktexempel på att arbeta för att öka
gemenskapen och sammanhållningen i klubben. Tack, ”Nettan”, för att ni tog tag i det och tom gör
PR på hemsidan om det. Kul att följa er där lite också. Det lär nog bli en stor tårta mot juletid, tänker
jag, då ni är så pass många som är med och tränar.
I förra medlemsbrevet skrev jag och bjöd in er till medlemsmöte. Ni har nu alla fått en inbjudan till er
så nu vet ni att vi har medlemsmöte den 24 oktober kl. 18.00 i klubbstugan. Hoppas att så många
som möjligt kan komma. Ni är hjärtligt välkomna!
Ja, vad händer mer på klubben nu då? Egentligen är det en riktigt lugn höst med aktiviteter, men den
egna träningen inom olika grenar har ökat på och tränas lite här och var hela tiden. I styrelsen har vi
lite svårt att få till närvaron på våra möten. Det är lite mycket frånvaro emellanåt, men det har säkert
sina förklaringar. Tyvärr var vi vid ett tillfälle nu i höst så pass få från styrelsen som var med att vi inte
var tillräckligt med folk för att kunna få fatta beslut, så vi fick flytta fram mötet två veckor, men då
var i stort sett alla närvarande.
Vi i styrelsen är lite kritiska ibland till arbetet, vilket jag tycker är bra, för det är enda gången som vi
kan se på oss själva och utveckla och ta tillvara det klubben har. Vi har pratat om hemsidan – att vi är
lite dåliga på att använda den som en anslagstavla. Efter att vi tagit upp det till diskussion, så ser jag
redan att det har förbättrats från alla sektorer och sektorerna tar sitt ansvar. Vad det gäller PR kan vi
också bli betydligt bättre och har också blivit det – tom pressen kommer ju upp och gör reportage
och vi kommer ihåg att informera dem också i tid. Vad det gäller kursanmälningar så har det inte
riktigt fungerat under året. Vid senaste styrelsemötet hade vi uppe det igen för diskussion och hade
lite olika förslag över hanteringen till nästa år. Jag är jätteglad om du kan lämna dina synpunkter på
hur du tycker det bästa och enklaste sättet att ta emot kursanmälningar på skulle vara ur ditt
perspektiv. Du kan mejla mig direkt eller ringa mig eller lämna dina förslag (även anonymt om du vill)
på hemsidans e-post. Sen får du gärna tycka till om kursstarten – hur ska den vara? Gemensam eller
hur vill du ha det? Det är bra om fler har synpunkter och idéer.
Vi ses på medlemsmötet! Katarina

