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Januari 2014
Årsmöte
Torsdagen den 13 februari kl. 18.30 är
det dags för årsmöte i klubbstugan,
boka in datumet redan nu!
Dagordningen styrs av klubbens
stadgar, som utgörs av SBKs
Normalstadgar för lokalklubb
(http://www.brukshundklubben.se/Doc
uments/2_funktionar/1_klubb_organisat
ion/klubb/org_normalstadgar_lokalklu
bb_20090508.pdf)
I stadgarna anges också att alla
handlingar ska finnas tillgängliga 7
dagar före mötet. I vårt fall betyder
detta att handlingarna
(verksamhetsberättelse, ekonomiska
handlingar, målbeskrivningar m.m.)
finns i klubbstugan senast 1 vecka innan
mötet.
Vid årsmötet utdelas också priserna för
olika prestationer under 2013, som
barometermästare och klubbmästare.
(Berörda får särskild inbjudan)

Ny hemsida!
Sedan den 17
november 2013 har
klubben en ny
hemsida med
adressen:
www.soderasensbk.se
Ansvarig för sidan är Lina Nilsson och
det kommer att fyllas på med mer
material kontinuerligt, naturligtvis. En
hemsida ska vara levande!
Vi finns också på Facebook:
www.facebook.com/soderasensbk
Aktuella kurser
Pågående kurser
 Fortsättning allmänlydnad
(tisdagar)
 Agility fortsättning 2 ”handling”
(söndagar)
Planerade kurser
 Valpkurser startar löpande
NYHETER under vinter-vår 2014:
 Prova-på-kurs
 Grundkurs inför agility (start
februari)
 Klickerkurs (start 28 februari)
Kursanmälan görs till Majvi på tel 04250332 (dagtid) eller 0435-442035
(kvällstid). Det finns också ett enkelt
formulär på den nya hemsidan där man
kan skicka in sina uppgifter och anmäla
intresse för kurs.
Mer information om de nya kurserna
kommer att finnas på hemsidan,
www.soderasensbk.se!
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 Alla medlemmar är givetvis

välkomna till klubben även andra
dagar i veckan, en del av lilla
planen (närmast parkeringen)
ska alltid vara tillgänglig för egen
träning även när det är kurser
som pågår.

Träningsmarker för spår/sök
Vi får aldrig träna spår eller sök i grupp
(3 eller fler) utan att ha tillstånd. Även
när man tränar enskilt eller bara är två,
är det bra att veta att det är okej med
markägare och jakträttsinnehavare – i
synnerhet nu när jaktsäsongen
fortfarande pågår.
Klubben har tillgång till marker i
Klåveröd, Vedby och Finstorp på
torsdagar samt lördagar eller söndagar
enligt särskilt schema, samt i Broröd på
söndagarna efter överenskommelse.
Dessa marker bokas genom Karin
Sundblad, 070-7340826
Det är också viktigt att vi alla
respekterar att området vid
Herrevadskloster numera är ett
naturreservat där hundar ska hållas
kopplade.
Öppet hus/fri träning
torsdagar
 ALLA medlemmar är välkomna

till klubben på torsdagarna, då
pågår inga kurser utan det är fritt
för träning.
 Tänk bara på att visa hänsyn till

varandra, så att du inte stör
någon annans träning.

”Klubben” – vem är det??
Söderåsens BK är
en ideell förening
och ”klubben” är
alla vi som är
medlemmar!
Utan insatser från
medlemmarna så
blir det inga
kurser, inga
tävlingar, inget
gräs klippt...
Alla kan göra
något litet, ju fler som delar på jobben,
desto lättare blir det! Kanske kan just du
bidra på något sätt till verksamheten, till
exempel hjälpa till i köket på någon
tävling?

Syns du så finns du –
syns du inte så finns du
inte…
Vi påminner om att nu är vi inne i den
mörka årstiden och det är viktigt att
komma ihåg reflexerna på
promenaden, både på dig själv och på
hunden. En reflexväst är en billig
livförsäkring.
Även om det är ljust när man ger sig ut
blir det mörkt snabbt!

