Styrelsebladet okt/nov -22
Hej alla medlemmar! Då belgaren tyvärr ligger på is på grund av avsaknad av ansvarig redaktör har
styrelsen beslutat att försöka uppdatera lite mera på hemsida och facebook för att nå ut med
information kring vad som händer i klubben. Är du intresserad av att göra belgaren? Mejla i så fall
styrelsen ditt intresse, det hade uppskattats av både oss och av övriga medlemmar, det är vi säkra
på.
Vi har under oktober arbetat ganska intensivt med flera punkter. Då ordförande och en suppleant
valde att lämna har det krävts ganska mycket efterforskningar i olika frågor och om jag får säga det
själv har vi alla varit väldigt duktiga och tagit uppgifterna på allvar. Stora som små.
En av de stora frågorna är kring regelrevideringen inför FMBB, Världsmästerskapen för belgiska
vallhundar. Förslag har kommit in och vi har nu skrivit ner dom alla. Nästa steg blir ett digitalt möte
i slutet av november. Är man intresserad av att deltaga på det så anmäler man sig till Sverker. Info
finns på hemsidan.
En annan fråga vi jobbat intensivt med är att ha monter på Stora Stockholm. Något som vi önskat
skall finnas på både Stora Stockholm och på MyDog för att visa upp vår fina ras. Susanne, Emmelie
och Helena har jobbat ganska intensivt med detta och även fått hjälp ifrån tidigare aktiva, vilket
har varit väldigt tacksamt. Vi har fått erbjudande om hjälp med ”klapphundar” och bland annat
beställt en ny banderoll. Susanne har fixat fram godis, kaffe med mera till de som erbjudit sin
hjälp. Det är viktigt att ta hand om sina funktionärer! Anne (på grund av GDPR skriver vi inga
efternamn) Har hjälpt till att skriva en jättefin folder som vi håller på att skicka till tryck, Amanda
ska bara göra färdigt den sista ”touchen” innan den skickas.
Vi har också lyckats hitta arrangörer till flertalet grenar inför SBM 2023 och det känns fantastiskt
roligt! Mer info kring detta kommer. SBM lydnad, Rally med mera ligger redan information kring på
hemsidan.
Vi kommer också börja publicera namn och gärna bild på hundar som tävlat och korats på vår
facebook sida och inte bara hemsidan. Har man varit duktig ska det synas!
Emmelie har tagit över ansvaret att få i gång informationen kring ”Lathunden” men detta arbeta
har inte påbörjats ännu. Det kommer ta tid innan det är i ordning men planer på detta finns.
Vi kommer också undersöka möjligheterna kring att anordna uppfödare MH och MT då detta finns
som önskemål av medlemmarna.
Vi har också tagit beslut på att lägga ut protokollen på hemsidan för att göra det mer lättillgängligt
för våra medlemmar. Öppenhet är en viktig faktor i en så stor klubb.
Vi har också jobbat lite kring frågan ”hur ska vi få alla att känna sig inkluderade i rasklubben?” De
tävlingsaktiva har ju både Å.B.B och kan lägga in sina resultat på hemsidan, men hur kan man
inkludera de aktiva sällskapshundarna? Jo! Där har vi arbetat fram det vi kallar för
”belgarutmaningen”. En liten ”att göra lista” anpassad för vad vi tycker är bland annat
vardagslydnad. Mer info kring detta kommer runt årsskiftet.
Det var lite av ett axplock vi jobbat med denna månad. Vill man ha mer utförlig information
kommer man kunna läsa det i protokollen.
Väl mött! Styrelsen AfBV

