Nyhetsbrev Mars 2019.
Tänkte göra ett nytt försök med månadsbrev. I dessa ska jag ta med nyheter och
aktiviteter, aktuella och lite av vad som kommer framöver.
Breven ska ses som en allmän information till alla medlemmar och även för de som på
annat sätt är intresserade av vad som sker i vår klubb.
Breven läggs ut på klubbens hemsida.
Ja, då har verksamhetsåret 2019 tagit sin början. Den 26 februari 2019 hölls
klubbens ordinarie årsmöte. Vid mötet var deltagarantalet det största hittills 30
medlemmar. Stämningen var positiv och förväntansfull.
Det som bör nämnas särskilt från mötet, utöver de ordinarie frågorna, är att
medlemsantalet stadigt ökar. Innan alla kurser är fullbokade och medlemsavgifterna
betalade är antalet medlemmar fantastiska 248 st. Tänk vad vi är många som gillar
Lerums Brukshundklubb.
Ny styrelse valdes. Tommie Jonsson och Agneta Ahlgren lämnade sina platser.
Klubben tackar dem för deras insatser.
Till styrelse valdes Stig Olsson (ordförande), Sven-Olof Sundberg (vice ordförande),
Helene Christiansen (sekreterare), Mikael Nord (kassör), Kenneth Persson (ledamot),
Maria Alfredsson (ledamot) Catta Englund (ledamot) Emmy Landqvist (suppleant)
Viktoria Larsen (suppleant). Dessa har fått medlemmarnas förtroende att leda
föreningen in i framtiden.
2018 har ur ekonomisk synvinkel varit ett bra år. Det har gjorts stora investeringar,
framför allt i vår anläggning, ny vattenpump, belyst parkering och MH-bana. Vår
kassör gör ett fantastiskt arbete, ordning och reda på siffrorna och ett långsiktigt
tänk med kostnader för klubbens bästa. Så här i början av verksamhetsåret och med
den nya budgeten känns det som att 2019 kanske kan bli ännu bättre.
Vid årsmötet tog medlemmarna beslut om att tilldela Sven-Olof Sundberg
HEDERSMEDLEMSKAP i Lerums Brukshundklubb. Sven-Olof uppfyller väl kriterierna
för detta, GRATTIS.

För mig är det en ära att bli omvald som ordförande. Det har varit en rolig och
stimulerande uppgift att leda styrelsen under 2018. Jag ser fram mot ett spännande
2019. Medlemmarna är ännu mer engagerade och villiga att föra klubbens utveckling
framåt.
Styrelsen la vid årsmötet fram sin verksamhetsplan för året. Planen godtogs av
mötet. Vad vill då styrelsen att klubben särskilt ska satsa på under verksamhetsåret?
Särskilt intresse ska riktas mot:
Mentalbeskrivningarna, som startade under 2018, så att dessa kan förfinas och
stabiliseras på en hög nivå.
Nya aktiviteter som gynnar och skapar en bredare verksamhet.
Befintliga verksamheter ska fördjupas och förfinas.
Gräsklippningen av våra tränings- och tävlingsytor genomförs som tidigare år. På så
sätt har vi alltid välskötta gräsytor.
Vi ska ha en klubb där varje sektor blir ännu mera självgående och får ett större
mandat inom sin verksamhet. Medlemmarna är klubbens viktigaste tillgång. Alla,
medlemmar och besökare skall känna sig välkomna till klubben.
Vi ska tillsammans sträva efter att bibehålla den goda och öppna stämning som råder
inom klubben och förhoppningsvis även utveckla den. Ingen är mer än den andre. Alla
är vi medlemmar på grund av vår stora hundintresse. Ha alltid det i åtanke när vi
diskuterar olika tillvägagångssätt eller metoder. Hjälps vi åt med såväl skötsel av vår
fantastiska anläggning och med inlärning hos hundarna är jag övertygad om att 2019
blir vårt bästa år hittills.
Väl mött i verksamheten. NU KÖR VI!
Stig Olsson
Ordförande

