Juni 2013

Hej igen Medlemmar!
Nu är det ett tag sedan jag skrev till er, men nu kände jag att det var dags igen. Sommaren och
semestertider står och väntar och jag tror att vi alla längtar dit. Då blir det mer tid för hund.
Styrelsen arbetar på enligt de uppdrag som gavs av årsmötet. Jag vet inte om ni redan hunnit se på
hemsidan att vi nu har lagt ut uppdragens innehåll och ansvar för varje styrelseledamot och sektorer.
Om inte så kan ni ju kolla det. Det var ett av uppdragen vi hade i planeringen för 2013 och vi har även
påbörjat arbetet med att ta fram en värdegrund för klubben. Den är svårare att göra då det krävs tid
att få till känslan i värdegrunden och vad den betyder för oss. Det krävs en ganska lång processtid för
oss i styrelsen och efter det när den ska göras känd till alla medlemmar så krävs en process där också
för att kunna ta till sig den och känna vad värdegrunden betyder. Men som sagt, vi arbetar på den
och hoppas att vi får den klar under året.
Styrelsen fick också ett uppdrag av årsmötet att ta fram en logga för klubben vilket också är klart.
Utbildningssektorn har gjort ett stort kliv framåt vad det gäller utbildningarna. Idag känns det som
om det inte klagas så mycket på det som tidigare år. Sektorn har en god framförhållning och
planering samt återkommande instruktörsmöten och lyssnar på vad instruktörerna själva behöver för
att få engagemanget. Dessutom finns ju Annelie Svensson som en fysisk person att ringa till vid
kursanmälan och ev. frågor, vilket tidigare saknades och det fanns önskemål om.
Köket har också avancerat och är alltid öppet och väldukat. Försäljningen går bra och det räknas på
ett större överskott i kassan än beräknat.
Styrelsen har också gjort en budget för 2013 som antogs på medlemsmötet. Där har vi avsatt pengar
för buffert för oförutsedda utgifter och där sektorerna kan äska pengar om de inte kan hålla sig inom
ramen av den lagda budgeten för varje sektor. Därefter avslår eller beviljar styrelsen äskandet.
SBK centralt går ut med att arbeta med målstyrningar i verksamheterna. Det har vi nog varit dåliga på
att göra tidigare, men även detta är till vår medvetenhet nu och har blivit tydligare för oss i styrelsen.
Christine Karlborg som ansvarar för PR på klubben tycker jag tar ett jättestort ansvar och gör ett
oerhört gott PR-arbete på alla olika sätt. Tack för att du gör detta arbete!
Hemsidan har gjorts om. En del synpunkter har kommit in – en del bra och en del sämre. Omgjord är
den i alla fall och den går ju alltid att göra om fler gånger…
På medlemsmötet var vi ca 20 medlemmar och Hans Viborg var och berättade om räddningshundar
och utbildning. Wow!, säger jag som inte kan något alls om det. Det verkar inte vara någon lek…
Hasse har för övrigt ansökt om att få driva utbildning genom klubben med räddningshundar. Om han
får det vet vi inte på ett bra tag och i så fall skulle det vara aktuellt efter sommaren 2014.
I augusti kommer Bassethundsföreningen att ha sin årliga utställning här igen. Jag fick mejl från dem
och de tyckte allt hade varit till stor belåtenhet förra året. Hoppas att de tycker det i år igen!

Gräsklippningen för stug- och plan är igång på högtryck. Just nu har gräsklipparen gått sönder och är
på reparation. Det är en gammal en, så vi får hoppas att det är lönt att reparera den. Jag hoppas på
överseende med gräset när ni nu får en förklaring till varför det kanske är för långt. Det viktigaste,
enligt mig i alla fall, är att vi har ”superfina golfbanor” vid tävlingarna och proven.
Nu är det snart midsommar och jag vill alla önska er en skön sommar och att ni tar tillvara på
stunderna och njuter. Ha det riktigt gott och njut!

Med vänlig hälsning
Katarina, ordförande

