Hej och Välkommen till en digital information
från klubben då det fysiska medlemsmötet ställdes
in pga. risk för virusspridning och nya direktiv
från SKK/SBK fredag den 27/3.
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Här kommer först en presentation av den nya styrelsen,
revisorer och valberedning som blev valda på årsmötet:
Ordförande, 1 år
Vice Ordförande, 2 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år
Ledamot, 2 år
Suppleant, 2 år

Lotta Johansson, nyval
Eva Jakob, omval
Ann-Christin Pettersson, omval
Monica Strålberg, nyval
Ulle Liukkonen, nyval
Anna Holter, omval

Kvar i styrelsen 1 år till:
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Margaretha Carlsson
Heléne Eliasson
Johan Berglin
Mats Ringlöv
Lena Unger
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Revisor, 1 år
Revisor, 1 år
Revisor suppl, 1 år
Revisor suppl, 1 år

Annki Skoog, omval
Solveig Eriksson, omval
Helena Bergenudd, nyval
Gunilla Sjölund, nyval

Valberedning, 1 år
Valberedning, 2 år
Valberedning, 1 år

Monica Johansson, s.k.
Karin Engblom
Susanne Molin
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Här ser ni vilka ansvariga vi utsett i samband med det
konstituerande mötet vi haft:
Organisation:
Avel o Hälsa:
Utskottsansvarig Margaretha Carlsson

Utställning – Karin Engblom
MH/MT – Helene Eliasson
BPH – Anna Holter
Prov o Tävling:
Utskottsansvarig Ulle Liukkonen

Rallylydnad – Eva Eriksson
Bruks o Lydnad - Vakant
Specialsök – Lotta Johansson
Draghund – Susanne Molin
Agility - Vakant
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Hundägarutbildningen:
Utskottsansvarig Heléne Eliasson

Ulle Liukkonen
Inger Persson
Helena Bergenudd

Samhällsnytta:
Utskottsansvarig Anne-Christin Pettersson

Patrullhund – Tony Nyqvist
Räddningshund – Lars Lindström

Utskottsansvarig Johan Berglin

Kök – Katarina A. Lindberg
Kök – Madelene Larsson
Stuga/Mark – Ulle Liukkonen, s.k.
Stuga/Mark – Teresia Huunanmaa
Stuga/Mark – Peter Nyberg
Stuga/Mark – Mats Ringlöv
Stuga/Mark – Ann-Kristin Olsson
Webmaster – Ziga Smiljanic
Materialförvaltare – Peter Nyberg
Hundungdom:
Vakant
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2020´s Årshjul (verksamhetsplan)
Det är roligt att vi redan har så
många arrangemang inplanerade
under året. Nu är ju tyvärr den
närmaste tiden lite osäker pga. den
pågående virusspridningen.

Det vi vet idag gäller först och främst
fram till och med den sista maj och
under den tiden kommer vi
arrangera det som fungerar utifrån
de riktlinjerna, se nästa sida.
Vi uppdaterar hemsidan och
klubbens Facebook sida om det blir
förändringar i hur vi ska förhålla oss,
så kika in där med jämna mellanrum.
Även annat som händer publiceras
löpande på dessa sidor.
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Riktlinjer idag för vår verksamhet ang. Covid -19

SKK och SBK följer Folkhälsomyndighetens och Regeringens riktlinjer vad gäller Covid -19
och givetvis gör vi detsamma. Det senaste direktivet innebär att vi inte får bedriva någon
som helst organiserad verksamhet inomhus, gäller till att börja med t.o.m. 31/5.
Beslutet kan komma att förlängas.
Organiserad verksamhet innebär all form av tävlingsverksamhet, utbildning, kurser,
möten, promenader eller liknande.
Enda undantaget från detta är verksamhet där högst 10 personer samtidigt förväntas
befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte rest dit från
andra regioner eller från utlandet. Med region menas Västernorrland.
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Styrelsens tankar ………
Alla blir vi drabbade på ett eller annat sätt av pågående virusspridning. Vi vill uppmana er medlemmar till
förståelse och omtanke om varandra och att allt kanske inte blir exakt som vi planerat.

De arrangemang och aktiviteter som går att genomföra utomhus med högst 10 deltagare planerar vi att
genomföra så länge inte nya direktiv dyker upp. Men vi måste ta hänsyn till varandra och hjälpas åt och göra
det bästa av situationen …..
- Håll avstånd, tvätta händerna ofta och STANNA HEMMA om du känner dig det minsta krasslig.
Men vi som medlemmar i en sådan förening som Svenska Brukshundklubben har alla förutsättningar, i tider
som nu, att kunna få social samvaro, röra på oss och få frisk luft. Vår verksamhet baseras ju mångt och mycket
på aktiviteter utomhus. Vi lär ju våra hundar att inte hälsa på varandra, vi får ha det som en måttstock när vi
umgås, en koppellängd eller två, till våra kamrater. Så låt samvaron på brukshundklubben fortsätta som förut
med detta i tanken så kan vår fina klubbstuga på Deltat få vara en tillflyktsort och ett
andningshål för oss.

Sist men inte minst kommer vi vara återhållsamma med inköp en tid framöver då
vi vet att den budgeterade inkomsten inte kommer hålla pga. inställda arrangemang.
Våra utgifter är dessvärre lika stora med eller utan verksamhet.
Ha nu en trevlig vår tillsammans med din 4-benta vän ☺.
Hälsningar Styrelsen
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Utskotten informerar ……..
Avel och Hälsa:
Då vi fortfarande får bedriva
verksamhet utomhus, med högst
10 deltagare planerar vi att köra
MH/MT/BPH under våren, om inte
nya direktiv kommer. Det kommer
vidtas försiktighetsåtgärder, bl.a.
kommer ingen publik att tillåtas
och deltagare boendes utanför
Västernorrland kommer inte
tillåtas delta.
Vi har ansökt om nytt datum till
hösten för utställningen, så snart
det är beviljat kommer det läggas
ut på hemsidan.
2 st. BPH tillfällen har hunnits
med i år, med totalt 10 deltagare.
Tyvärr fick vi ställa in det som var
planerat i söndags pga. de nya
direktiven. Då utomhussäsongen
inom kort startar är det planerat
2-3 tillfällen per månad.
Efterfrågan för BPH är stor.
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Prov och Tävling:

HUS, utbildning:
Den specialsökskurs som skulle ha
startar i söndags flyttas fram tills i
början av maj och då planerar vi att
hålla den utomhus.
Valp-, Allmänlydnad- och
Rallylydnadskurser som planeras att
starta i vår kommer hållas som
vanligt, med den skillnaden att vi
kommer ha både teori, praktik och
fika utomhus, och deltagarantalet
inklusive instruktörer kommer inte
överstiga 10 personer. Dessa kurser
kommer hållas varsin kväll så att
inte flera kurser hålls samtidigt.
Under våren kommer vi få två nya
instruktörer då Isabel Skogström och
Helena Bergenudd går en
allmänlydnadsinstruktörsutbildning
genom distriktet.
Man kan anmäla sig till valp-,
allmänlydnad- och rallylydnadskurs
på hemsidan nu och dessa kurser
kommer starta i månadsskiftet
april/maj.

Tyvärr ställs lydnadsprovet den
1/5 in pga. att SBK beslutat att
ingen tävlingsverksamhet får
bedrivas under april och maj.
Vi får hålla tummarna att
spårtävlingarna i juni kan
arrangeras som planerat.
Torsdagsträningarna startar
torsdag den 2/4 och kommer
endast vara öppen för klubbens
medlemmar och vi kommer ha
full koll på att det inte är fler än
10 st som tränar samtidigt. Se
ytterligare info om detta på
hemsidan eller FB sidan.
Den tävling som Rallylydnad
planerat att ha i vår ställs in pga.
rådande omständigheter men
planeras till hösten istället.

Samhällsnytta:
Inget planerat den närmsta
tiden.
Är du intresserad av att utbilda
din hund till patrullhund så
startar en patrullhundsutbildning
i Härnösand inom kort, ta
kontakt med oss om du vill veta
mer. Du hittar kontaktuppgifter
på hemsidan.
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Organisation:
Klubbens nya webmaster börjar
bli varm i kläderna, vi får ha
överseende med att han är ny ett
tag framöver ifall något ”ser
annorlunda ut” på hemsidan så
här i början.
Köksansvaret delas nu på två
personer och att de, som vanligt,
kommer hålla hög nivå på både
hembakat bröd och god mat vid
arrangemang.
Det funderas även på hur vi ska
hanterá serveringen under tider
med Corona.
Avloppet kommer åtgärdas under
april månad så länge inget
oförutsett inträffar. Vi inväntar en
kontroll på färdigt pris där
material ingår och får snart
besked om eventuell sponsring.

Vi hoppas att vi kan ha ett vanligt medlemsmöten
nästa gång, den 25/5 kl. 19:00, där vi sitter tillsammans.
Vi har ju en stor och fin altan om inte annat.
Har du några frågor eller funderingar?
Maila dem i så fall till: info@timrabhk.com

Tack för denna gång!
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