Mars 2013

Hej Medlemmar!
Nu har årsmötet passerat och en ny styrelse har tillträtt. Ja, en hel del är helt nya, men det finns
också en hel del nygamla som är tillbaka i styrelsen igen. Jag tycker att det blev en bra blandning i
styrelsen med olika individer med olika erfarenheter och ambitioner. Tas det omhand på ett bra sätt
så kommer det att ge goda förutsättningar för det utvecklingsarbete vi står inför enligt den
verksamhetsplan som är lagd för 2013.
Det finns ett stort engagemang och många idéer. Det är bara att sätta igång att handgripligen också
genomföra dem. Förra året fanns ett missnöje över hur vi tog emot kursanmälningarna. Det är nu
åtgärdat, allt enligt medlemmarnas önskemål. Det är Annelie Svensson som är den fysiska person
som tar emot frågor om och kring kurserna.
Hemsidan uppdateras hela tiden och nya aktiviteter tillskapas och läggs ut på hemsidan. Trots att vi
bara är i mars månad så är det stor aktivitet och i vissa lägen många projekt igång i planeringsstadiet.
För att nämna ett urval av alla aktiviteter som är klara kan följande nämnas; Ingrid Tapper kommer
till klubben och föreläser om hundens beteende. Det kom sig av önskemål från instruktörerna när de
hade sitt instruktörsmöte, men alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Tyvärr blev det läger som var
inplanerat nu i mars inställt pga för få anmälningar. Studiefrämjandet kommer också till klubben och
berättar vilket stöd vi i klubben kan få av dem. I april månad blir det en inofficiell utställning och
torsdagsträningen är i full gång och uppdateras om träffarna kontinuerligt på hemsidan.
Vad det gäller kursverksamheterna så är de planerade och ordnade för hela året och det finns
instruktörer redan idag till samtliga kurser. Tävlingssektorn kan jag tänka mig börjar planera för fullt
för årets prov och tävlingar – vi går ju mot våren nu.
Kökssektorn har kommit igång och har planerats väl för att möta behovet under året. Smidigare
beställningar och fler personer är involverade.
Stug- och plan har också ordnat med belysningen utanför genom att personal från kommunen har
varit och hjälpt till med timern till belysningen som varit trasig i flera år till och ifrån. Nu lyser det på
kvällarna igen innan man kommer in i klubbstugan och kan sätta på strålkastarbelysningen inför
träningar på den lilla appellplanen vid klubbstugan.
Vi har också utsett en ny person som ansvarar för stuguthyrningen. Det är vår kassör, Charlotte
Alnemo, som ser till att det fungerar.
Ha det riktigt gott och njut av vårsolen! Ta kontakt med någon ansvarig i styrelsen eller sektorerna
för att bidra med din kunskap, engagemang och erfarenhet i klubbens verksamhet. Alla behövs och
är viktiga. Hjälps vi åt med det lilla så går allt så mycket lättare för alla. Tänk på att allt på klubben
kräver någon form av arbete för att det ska runt och det är alltid den där Någon som gör det så att
det fungera för Alla och är klart när man kommer till klubben. Så bidra med det du kan och vill. Ett
stort tack på förhand!

Tidiga vårhälsningar från Katarina - ordförande

Vi i styrelsen vill passa på att önska er alla en riktigt Glad Påsk också!
GLAD PÅSK!

