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När jag skrev senaste medlemsbrevet i oktober, hade jag nog tänkt att vårens brev skulle
se helt annorlunda ut än det gör. Våren är ju tiden då de flesta av oss blir mer aktiva med
våra hundar, tränar mer och tävlar kanske. Vi hade mycket på gång i klubben som har
blivit framskjutet eller inställt. I dessa konstiga tider får vi vara försiktiga, men ändå
försöka att hitta rätt möjligheter med vårt medlemskap i GMBK. Att vara ute och träna
med sin hund är ju fantastiskt, även nu. Eller som SKK uttrycker det: ”Att friska personer
enskilt eller i grupper om tio eller färre personer fortfarande är aktiva med sina hundar
utomhus är något som vi uppmuntrar”. Styrelsen på GMBK har samlat information och
de riktlinjer som gäller för oss i ett dokument som jag bifogar i detta medlemsbrev. Ta
del av det så du känner att du är informerad.
Coronakrisen påverkar GMBK. Hur allvarligt vet vi inte säkert ännu. Styrelsens
ekonomigrupp arbetar med att ta fram förväntade kostnader och se vad som går att
göra. Vi fortsätter med våra kurser om det är max tio deltagare, så där får vi in en del
intäkter. Vår stora källa till inkomster är dock tävlingarna och de går ju tyvärr inte att
anordna nu. Vi tittar på andra möjligheter att tjäna pengar. Vi har just startat ett konto
på Newbody. Det är en chans för oss att både köpa bra strumpor, underkläder och
basplagg själva och att sprida så familj och vänner kan köpa. Vi behöver inte ordna med
leveranser utan den som vill köpa gör ett direktköp till sin hemadress. Vi kommer också
att kunna sälja Spicy Dream kryddor. Klubben får provision på allt som säljs så - hjälp till
att sprida detta! Du hittar all info om det på GMBK-gruppen på Facebook. En idé är också
att medlemmar skulle kunna swisha ett valfritt belopp till klubben som extra stöd i
dessa tider. En vädjan om det kommer kanske när vi gjort klart bedömningen om
tillståndet i ekonomin.
Sedan senaste medlemsbrevet i höst har styrelsen hunnit jobba med några andra saker.
• Vi har tittat på prissättningen av våra kurser som ibland varit lite ojämn. Vi vill
att kurserna ska vara prissatta lika i förhållande till antal timmar.
• Vi har jobbat med trivselregler och policydokument. Några policyer är klara som
till exempel policy för sponsring av SM-deltagare, för användning av externa
instruktörer och för anordnade av tävlingar. Vi jobbar vidare med fler och
kommer att presentera dem på en egen sida på hemsidan när arbetet är klart.
• Vi tog ett beslut att stå som huvudman för ett showinslag med hund på
Gothenburg Horse Show. Det var fantastiskt lyckat och bra reklam för GMBK. Det
var ett arrangemang tillsammans med Hundungdom. Tack till er som anordnade
detta.
• Vi har tagit beslut att göra GMBK till en kontantfri klubb. Det är nästan omöjligt
för kassören att bli av med kontanter som kommer in vid fikaförsäljning och
annat så nu är det swish som gäller.
• Vi hade också beslutat om en prova på dag / Öppet hus för medlemmar och
allmänhet där vi tänkt ha uppvisningar, prova på-aktiviteter och tipspromenader
mm. Tyvärr har vi fått skjuta den på framtiden.
• Vi har haft ett utredningsarbete efter en fråga från miljöförvaltningen gällande de
massor som används vid byggandet av våra vägar och planer i planprojektet. Det
arbetet är snart klart och vi hoppas att miljöförvaltningen är nöjda med svaret.
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Förutom ovanstående har vi förstås haft en mängd ärenden om instruktörs- och
funktionärsutbildningar, skrivelser och förfrågningar, förberedande av årsmöte,
budgetar, frågor om stuga, planer och mycket annat.
Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Det känns mycket bra. Några av oss är kvar från förra
året men vi har fått tillskott i Karin Daun och Ingela Qvirist. En presentation av
styrelsemedlemmar kommer inom kort på hemsidan och GMBK-gruppen på Facebook.
Här nedan ser du vilka vi är i styrelsen och vilket huvudsakligt ansvarsområde var och
en har. Årsmötet fattade också beslut om en höjning av medlemsavgiften på 100 kr till
nästa år. Familjemedlem höjs från 170 kr till 380 kr.

GMBK:s styrelse för 2020
Staffan Liewendahl, ordförande, kontaktperson för Hundungdom
Annika Hansson, vice ordförande, och kontaktperson för Brukskommittén
Anna-Karin Gustavsson, kassör
Malin Lundin, sekreterare och kontaktperson för Rallyn
Jörgen Svensson, kökskommittén
Jessica Hansson, Stugan
Karin Daun, Agilityn
Ingela Qvirist: Specialsök
Annette Rydebrink: Lydnad
Från och med nu kommer en kortare information efter varje styrelsemöte så du får
snabbare koll på vad som händer. Det läggs ut på hemsida och Facebook. Detta
medlemsbrev kommer fortsättningsvis till alla två gånger om året.
Hoppas vi ses, på armlängds avstånd ;) snart, utomhus på klubben!
Staffan Liewendahl
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Information och riktlinjer för Coronapandemiåtgärder på GMBK
I dessa tider får vi vara extra rädda om varandra! Vår moderorganisation SKK har
kommit med starka rekommendationer till alla brukshundklubbar. I korthet innebär
detta att all klubborganiserad verksamhet skjuts upp med undantag av verksamheter
där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och inte
har rest dit från andra delar av landet. Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj
2020, men beslutet kan förlängas vid behov. Du hittar SKK:s rekommendationer på
deras hemsida: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/. För GMBK gäller följande:
1. Tills vidare får endast medlemmar i GMBK träna på klubbens område. Detta för
att begränsa antalet personer som är på klubben samtidigt.
2. Alla kurser får ha max tio deltagare inklusive instruktör och de får endast hållas
utomhus. Pågående kurser med max tio deltagare per plats fortsätter, dock kan
tiderna för kurserna ändras beroende på antal/ kväll.
3. Medlemsmöten, städdagar, andra inomhusaktiviteter och alla tävlingar flyttas
fram till bättre tider!
4. Öppen träning på tisdagar och onsdagar ställs in tills vidare.
5. GMBK har definierat fem olika ”platser” på klubbens område. På var och en av
dessa platser får det finnas max tio personer samtidigt. Till varje plats hör en
parkering som du väljer när du tränar på den platsen.

Dessutom gäller självklart allmänna riktlinjer på nästa sida för dig som vistas på
klubben:
1. Om du har symptom på feber och luftvägsinfektion, även lindriga, ska du avstå
från att besöka klubben och förstås även avstå från alla sociala kontakter som
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riskerar sprida smitta. Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att
symptom har gått över.
2. Ta ansvar för din egen och andras hälsa genom att vara noga med din
handhygien, hosta i armvecket, håll avstånd till andra och undvik onödig kontakt
tex som att ta i hand.
3. Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter och
helt undvika sociala kontakter på klubbområdet!
Vi hoppas att vi lyckas navigera i detta knepiga landskap vi har just nu och behålla
glädjen i hundträningen samtidigt. Hör gärna av dig till någon i styrelsen om du har
synpunkter! Var rädd om dig och var rädd om varandra!
Styrelsen för GMBK.

