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Nu har första kvartalet passerat, gräsplanerna har öppnats och vårsolen har lyst härligt ofta!
Nu har även värmen kommit vilket är extra skönt för oss hundmänniskor som så ofta är
utomhus. Hoppas att ni som vill har haft chans att vara uppe på klubben och utnyttja vår fina
anläggning.
Styrelsen som valdes på årsmötet den 21 februari har haft två möten. På det första mötet
presenterade vi oss för varandra och insåg att det finns mycket engagemang för klubben i
styrelsen. Det finns också en stor samlad erfarenhet från andra föreningar att dra nytta av!
Erfarenheter om hur andra föreningar tar hand om sina medlemmar och om till exempel
struktur- och organisationsfrågor. Flera i styrelsen brinner för medlemsvård och för att skapa
en vi-känsla i vår klubb så vi inte har ”flera klubbar i klubben”. Vi vill förbättra
informationsflöden, bland annat genom hemsida, medlemsmöten och Facebookgrupper. Vi
vill också föra klubben framåt i enlighet med den framtagna visionen.
Vi har under första kvartalet arbetat med en ny organisation för klubben och dess
kommittéer som vi ska presentera på medlemsmötet den 22 maj. I den föreslagna
organisationen hoppas vi komma ett steg närmre visionen ”GMBK – Sveriges trevligaste
klubb. Plats för alla – året om!
Vi har fördelat ett kontaktansvar för de olika kommittéerna mellan oss i styrelsen. Inte för
att ta ansvar för själva kommittén men för att det ska finnas en enkel väg in i styrelsen och
för att kunna hålla styrelsen uppdaterad i det som händer i klubben. Styrelsemedlemmen
skall inför varje styrelsemöte ha kontakt med sitt ansvarsområde för att föra information till
och från styrelsen.
Vem som är kontaktansvarig för respektive kommitté ser du längst ner i detta brev.
Det är fantastiskt när medlemmar engagerar sig i det som händer på klubben. Det märktes
tydligt på vår städdag den 13 april, där vi fick en massa gjort. Tack för det! Det görs ett grymt
bra arbete ute i kommittéerna och vi hoppas att det kan komma igång ännu mer när vi hittar
en ny organisation. Vi har fått två medlemmar som kan tänka sig att ta över arbetet med vår
hemsida, det känns superbra. Hör av dig till Sofia Werner eller Calippo Isberg om du har
funderingar eller om du kan tänka dig att hjälpa till. Just nu är behovet av engagemang störst
i vår stugkommitté och i lydnaden och brukset. Om du vill hjälpa klubben att öka aktivitet
här så får du gärna kontakta oss!
Styrelsen har fattat beslut om att köpa in flyttbara ”skul” som används vid IGP-träning, vi
hoppas med det att verksamheten med IGP (tidigare IPO) ska komma igång ordentligt.
Kontakta Magnus Svensson om du är intresserad.
Vad gäller övrig verksamhet kan vi berätta att vi haft ovanligt många kurser i vår. Det är
superkul och viktigt för klubben eftersom det ofta är så vi får in nya medlemmar. Vi har
många nya instruktörer som håller utbildningar. Kökskommittén har kommit igång och det är
både tävlings- och kurstätt i Agility, Rally och Specialsök.

Till sist vill vi nämna vi snart påbörjar arbetet med en ny avlopps-lösning. Mölndals kommuns
miljöförvaltning dömde ut den gamla så vi är helt enkelt tvungna att göra denna åtgärd som
tyvärr kostar oss en del pengar.
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