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Det lider mot höst och världen börjar kännas lite mer normal. Jag hoppas att du haft en
bra sommar. Själv har jag varit inne i en valpbubbla. Vår bordercollie-tik Grace Kelly är
nu 4, 5 månader och bjuder på både massor av kärlek och ibland små oväntade högar på
mattan i vardagsrummet. På klubben har tävlingarna kommit igång så smått och vi kan
ha fler aktiviteter på klubben. Häromdagen kunde vi till och med genomföra Grand Prix
om än i bantad version. Stort tack till alla som tar ansvar för att arrangera denna
traditionsrika tävling!
Ekonomi
En sak att vara tacksam för, är att även klubbens ekonomi börjar gå lite mer mot det
normala. Efter en ganska orolig period på grund av stora kostnader för avloppssystemet
känns läget mer stabilt. Styrelsen har genom några åtgärder säkerställt att våra
kostnader nu har minskat. Vi alla har med stora gemensamma ansträngningar lyckats
hålla uppe intäkterna på nästan normala nivåer, trots pandemin. Vi i styrelsen vill rikta
ett varmt tack till alla som hjälpt till genom att hålla kurser, ordna träningstävlingar och
arrangera läger. Tack även till er som bidrog till klubbkassan genom att köpa Newbody.
Detta har givit klubben bra intäkter. Grymt vilken kraft det finns när vi samlar oss så
här! Alla grenar har dragit ett stort lass. Vi behöver fortfarande tänka på våra kostnader
och se till att vi tjänar pengar, men den akuta faran verkar nu vara över.
Nya stadgar – ny process för att nominera styrelsekandidater
Den första juli uppdaterade SBK både sina normalstadgar och stadgarna för lokalklubb.
Stadgarna går att läsa i sin helhet på SBK:s hemsida men en sak är extra viktig att känna
till. Det handlar om valberedningens arbete med att nominera nya styrelsemedlemmar
till vår klubb. Valberedningen ska föreslå nya styrelsekandidater senast den 15
november och presentera förslaget för medlemmarna. Du som medlem kan därefter
nominera ytterligare kandidater genom att skicka ett förslag till styrelsen senast den 15
december. Den nominerade ska vara tillfrågad och du ska ange vem du föreslår, vilken
funktion som avses och en kort presentation av personen.
Frivillig träningsavgift
I en tidigare information skrev vi i styrelsen om en träningsavgift för icke medlemmar
på klubben. Efter några synpunkter från medlemmar så har vi reviderat det beslutet. Vi
inför en frivillig träningsavgift på 50 kronor per gång. Tanken är besökande kan välja att
stötta klubben genom att swisha en peng för våra omkostnader med vägunderhåll, el,
klubbstuga mm. Vi hoppas förstås att man ska välja att bli medlem om man tränar flera
gånger hos oss.
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• Sedan förra medlemsbrevet i april har styrelsen fokuserat på Coronafrågor och
ekonomi. Det har behövts en hel del information, och vi har haft en rad olika
idéer för att hålla ekonomin så sund som möjligt.
• Vi har pratat om belysningen på våra planer som både behöver uppdateras, lagas
och utökas. Vi efterlyser nu någon som har idéer eller kontakter när det gäller
detta. Allt är välkommet!
• Vi har haft diskussioner om hur vi kan hålla fler valpkurser. Det är ett stort tryck
på sådana och vi skulle nog kunna ha hur många som helst. Om du har någon
lösning på det så prata gärna med oss!
• Vi ser över vilka möjligheter till bidrag det finns från olika håll. Vi är tacksamma
för all hjälp med detta. Om du känner till något så vill vi gärna veta!
• Vi jobbar med hemsidan. Strukturen ändras för att bli tydligare, och mer
information läggs upp succesivt.
• Vi beslöt att stänga av kaffemaskinen som är svår att underhålla. Istället öppnar
vi upp för möjligheten att köpa dricka genom att swisha till klubbnumret. Vi har
haft lite koll och det verkar funka utan att det blir svinn.
• Vi har uppdaterat våra trivselregler som nu kallas ”Viktigt att veta för trivseln på
GMBK”. Det kommer snart upp på hemsida och Facebook och sätts upp som
anslag på klubben.
• Hundungdom har ny styrelse och är igång med aktiviteter. Vi uppmuntrar det
förstås och godkände att klubben bokades för HU:s Prova-på-dag. Vi för också
diskussioner med HU om hur vårt samarbete kan stärkas och formaliseras.
• Vi är med på Västra Distriktets möten. Nu söker distriktet någon som vill sitta
med i deras valberedning. Om du är intresserad, kontakta oss!
• Vi jobbar med Utbildningskommittén för att få fler att utbilda sig till SBK
instruktörer. Två av våra medlemmar är på gång i höst.
• Vi har diskussioner om att starta upp både Mondioring och Canine Cross på
GMBK efter propåer från medlemmar.
Vi är fortfarande aktiva i vår klubb även om det inte riktigt är som det brukar. Det vore
förstås kul om vi snart kan ha stora tävlingar och slippa tänka på avstånd och annat. Vi
hoppas snart på att kunna hålla medlemsmöten. Det känns inte helt rätt just nu att dra
ihop människor inomhus på klubben så vi får vänta lite med det. Om du har synpunkter,
någon idé eller något annat du vill framföra till styrelsen så är du mer än välkommen att
mejla till ordforande@sbk-gmbk.se Vi vill gärna veta vad du tycker!
Vi i styrelsen önskar dig en riktigt härlig start på den här hösten med massor av
hundträning och sköna dagar!
Staffan Liewendahl, ordförande

