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Nu är sommarsäsongen över, appellplanen på väg att stängas, extratoaletterna hemtagna 
och de flesta träd har tappat nästan alla sina blad. En del av oss börjar träna inomhus medan 
andra ihärdigt uthärdar höstrusk och begynnande kyla. Härligt att ha hund! Att ta sig tid att 
vara ute även om vädret inte alltid är optimalt. J Hoppas att du haft chans att vara uppe på 
klubben ofta och utnyttja vår fina anläggning. 
 
Sedan senaste medlemsbrevet i april har styrelsen framför allt jobbat med organisation, 
vision och ekonomi. Vi har, tillsammans med en arbetsgrupp, satt den nya organisationen på 
plats. Vi hade en härlig kick-off för alla kommittéer den 16 oktober där vi diskuterade i 
grupper. Alla detaljer är inte satta utan de får mejslas ut under gång men det känns bra att vi 
kommit en bra bit på väg. Organisationen är viktig! Dels för att involvera fler i vårt arbete 
och dels för att skapa så bra aktiviteter som möjligt för alla medlemmar.  
 
Styrelsen har också jobbat med den första viktiga punkten i vårt visionsdokument: ”Vi vill 
vara Sveriges trevligaste klubb”! Visionen är att alla ställer upp för varandra och att man ska 
känna sig välkommen till GMBK, både gamla och nya medlemmar. Här har vi gjort tre 
konkreta saker. Vi har gjort en presentation om klubben som ska visas för alla som går kurs 
hos oss. Vi hade ett medlemsmöte för nya medlemmar som Annika Hansson höll i den 30 
oktober. Vi har också lanserat en Hej-kampanj, där vi vill påminna varandra om vikten av att 
alla ska känna sig välkomna. Ett enkelt Hej! oavsett om man känner varandra sen tidigare 
eller ej, öppnar upp för spännande möten med nya kompisar. Alla mår bra av att bekräfta 
och bli bekräftade tillbaka. Säg Hej! och lägg på ett stort leende, så händer det grejer! Ett bra 
steg att komma närmare visionen ”GMBK – Sveriges trevligaste klubb. Plats för alla – året 
om!” 
 
Vi har också jobbat med klubbens ekonomi. Vi utreder vår bankförbindelse, har kontakt med 
kommunen om möjlighet till föreningsbidrag och försöker ha ordning och reda i våra 
finanser. Tyvärr har vi drabbats av en väldigt stor kostnad när vi tvingades göra om vårt 
avloppssystem då miljöförvaltningen dömde ut den gamla. Det var en tung summa att bära 
för klubben och vi behöver alla hjälpas åt att hitta vägar till att spara på kostnader och hitta 
fler intäkter. Om du kan tänka dig ett hålla kurs eller arrangera tävling är det extra värt nu. 
Tänk också på att utnyttja möjligheten till bidrag från Studiefrämjandet om ni har 
träningsgrupper som samlas regelbundet.  
 
Vad gäller vår hundverksamhet så har vi haft många höjdpunkter: Sommarens valpträffar har 
låtit höra talas om sig även utanför vår klubb. Vi hade två stora sommarläger, ett i bruks och 
ett i agility, båda väldigt populära. I klubbens Grand Prix var det full aktivitet som vanligt och 
vi hade en intensiv agilityhelg i början av oktober med nästan 1300 starter. IGP: har dragit 
igång på allvar, vi har haft kvaltävling till LM i Nosework och vi har haft ovanligt många 
kurser i år. Dessutom har flera klubbkompisar slagit till med både SM-medaljer och bra 
resultat i Lydnads-SM, Agility-SM och Bruks-SM! 
 
Framför oss har vi ett medlemsmöte den 13 november. Hoppas att många har chans att 
komma då! 
 
Staffan Liewendahl 


