September 2013
Hej igen Medlemmar!
Jag hoppas att ni alla haft en skön sommar med era fyrfotade vänner och hunnit njuta av de fina
stunder som ges.
Nu börjar hösten närma sig och kursstarterna har eller börjar dra igång för fullt. Det är ovanligt
många kurser och deltagare och utbildningssektorn har ordnat det riktigt bra med instruktörer. Åsa
Thyrén Lind är nu färdigexaminerad instruktör. Grattis Åsa!
En av klubbens stödmedlemmar har tävlat i skydds-SM och kom på en mycket hedrande 8:e
placering, vilket också resulterade i att hunden är Sveriges bästa schäfer i skyddet 2013. Ett stort
grattis till Rixi och matte ”Nettan”. Det är en bragd att komma så långt. Det är nu andra året de
kommit med till skydds-SM. Kanske det blir 3:e året gillt nästa år? Lycka till!
Hans Viborg vill jag också säga grattis till. Han är godkänd i delprov 1 i Räddningshundsutbildningen.
Ett av flera steg, men det är en god början.
Jag fick igår besked om att Mikael Tuvesson som varit aktiv i klubben många år och nu senast i
tävlingssektorn samt i Smålandsdistriktet tagit ett beslut om att avgå från sina poster from igår. Jag
tycker att det är synd, men har full respekt för hans beslut. Tack, Micke, för dina aktiva år i klubben
och du är välkommen tillbaka när du vill! Jag vill också uppmana alla övriga i tävlingssektorn, som nu
är kvar, att ta hjälp och fråga efter till resurspersoner om ni anser att det behövs. Att sitta i
tävlingssektorn är en tung post – tro mig, jag vet, jag har själv suttit med flertalet år tidigare och vet
att det är ett gediget arbete som läggs ner. Tack för att ni finns!
Nu verkar det som om jag bara framhäver den sektorn och så är det just nu då det hänt avhopp
precis nu och då blir jag mer fokuserad på det. Men ni ska veta att jag tycker att alla som arbetar för
klubben i eller utanför en sektor är värdefulla och att ni alla behövs för att dra klubben runt. Utan alla
ideella krafter stannar klubben! Tack till er alla!
Styrelsen arbetar på för fullt efter de uppdrag som getts till dem från årsmötet för 2013. Jag tror att
jag skrev om värdegrundsarbetet förra gången och målstyrningen och där kan jag meddela er alla att
vi inte kommit längre, men viljan finns. Jag tycker att den dagordning som vi ska hålla oss till enligt
SBK är uråldrig och varken utvecklar klubben eller styrelsemedlemmarna. Eftersom det är ett SKA om
dagordningen så tar den en del tid av mötet innan vi kan gå över till de olika utvecklingsarbetena vi
så gärna vill arbeta med och faktum är att vi oftast varken har tid eller ork att fortsätta med det fram
på kvällen. Så nu har vi bokat in en kväll i september för arbetet där vi bara ska ägna oss åt
värdegrunden. Förvänta er inte att vi ska vara klara med den efter den kvällen. Att sätta en
värdegrund tar tid och måste processas och bli ”antagen” av alla så den känns bra i magen innan vi
kan gå ut med den som antagen. Så ha tålamod ni också…
Vi har också träffat Lena som hjälper oss med hemsidan och diskuterat lite utifrån den nya layouten.
Vi tycker att den är bra och lätt att hantera och hitta på, men har rannsakat oss själva en hel del med
vårt engagemang kring hemsidan vilket vi alla måste bli bättre på. En del nya idéer kom fram vilket är
kul. Lena påtalar också att hon troligen inte kommer att hjälpa till med hemsidan from 2014, så nu
efterlyser jag om det finns någon som är intresserad av att ta över den biten. Det är ju bra om det

finns en framförhållning och upplärningstid innan året är slut. Har du intresse så hör av dig till någon i
styrelsen.
Sen har vi blivit utsatta för en stöld av en grästrimmer och det mitt på ljusa dagen när det var folk på
klubben. Jag förstår inte hur fräcka folk kan vara! Men de glömde ta med sig skyddsutrustningen till
trimmern, så jag får hoppas att de inte skadar sig, eller….?
Imorgon kväll är det medlemsmöte och jag hoppas på att få träffa många av er medlemmar där.
Möt upp och var delaktig på klubben! Ju fler vi blir desto roligare kommer vi att ha.
Jag uppmanar er alla till mer aktivitet och delaktighet i klubben. Lägg dina synpunkter i vår idélåda.
Du kan vara anonym om du inte förväntar dig en återkoppling från oss i styrelsen.
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