December 2017.
Till alla våra medlemmar!
I vår Regelbok står det formulerat på detta sätt om den anda som ska prägla vårt
kollegiearbete:
”Kollegium ska genomföras i en ödmjuk anda där prestige, både från domare och kollegium,
helt läggs åt sidan. Det viktiga är att hundarna blir korrekt bedömda”.
I samma anda har vi försökt arbeta och verka i vårt valberedningsarbete, med det enda
syftet och målet ”att vårt slutliga resultat ska på alla sätt vara det maximala för vår
verksamhet”.
I våra många och täta kontakter med er ute i våra Lokalavdelningar har vi upplevt just denna
anda. Låt oss kalla den Beagleandan. Vi i valberedningen har både känt och upplevt detta
positiva stöd.
Efter det utskick till er vi gjorde i oktober har den andan än mer präglat vår organisation i
stort. Olika representanter för våra LA har börjat prata med varandra sig emellan och det tas
positiva stöttande kontakter i en avsikt och mening att komma fram till en för vår
verksamhet så bra lösningar som det bara går.
Vi har i våra rundringningar mötts av ”vad kan jag hjälpa till med?” från flera håll.
Vi i valberedningen tror – närmast vet – att om ALLA plockar fram just detta positiva så
kommer framtiden för vår verksamhet på alla nivåer att bli både rolig, glädjefull och lättsam.
Precis som en fin fritidssyssla som vår ska vara.
Vi upplever att som aldrig förr finns en både positiv förhoppning och kompakt stöd för vår
centrala verksamhet via BCS!
Så den som har för avsikt och vill engagera sig i en kommande huvudstyrelse – oberoende
av arbetsuppgift - kommer att få uppleva detta positiva stöd från sina uppdragsgivare från
norr till söder. Så därför är vi övertygade om att alla centrala jobb kommer att ge mycket
positivt tillbaka.

Så häng på!!!!!!!
Det telefonmöte vi flaggade för i vårt förra utskick har vi tillsammans med er ute på fältet
insett att det inte är mödan värt. Det arbetas och kontaktas för fullt utifrån de
förutsättningar som finns på många håll ändå. Hjälp till du också genom att kontakta och
fundera med någon av oss i valberedningen.

Sverige den 28/11 2017. Sixten, Leif och Dick

