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Varför?
Hur många info- och nyhetsbrev ska vi drabbas av? Inte bara från SBK, utan
också från diverse butikskedjor och annat.
Det är förstås helt frivilligt att läsa eller inte läsa nyhetsbreven, det finns ju en ”ta
bort knapp”. För de som ger ut nyhetsbrev är det ett billigt sätt att få kontakt med
sin målgrupp. Det är just därför som föreningar, och vi nu på SBKs
Stockholmsdistrikt, skriver Infobrev. Ofta finns det något i innehållet som är
intressant för mottagaren. Ibland kan det vara något som inte kommer fram på
annat sätt. Något kanske står på webbsidan och annat kan man läsa någon
annanstans eller höra talas om. Och en del går man miste om. Sen kanske det
inte har så stor betydelse för alla.
Detta infobrev är tänkt att ges ut när något känns angeläget att informera om.

Vårmötet – brådskande!
Den 11 maj går distriktets vårmöte av stapeln på Nacka BK. Förutom de ordinarie
ärendena, är det genomgång av kongresshandlingar och motioner till kongressen.
Anmäl till vårmötet senast den 7 maj till sekreterare@sbkdistr.se.
Det finns en speciell punkt inför kongressen. Det är den workshop, som handlar
om hur den ekonomiska situationen inom SBK ska kunna lösas. Titta på SBKs
särskilda handling: Workshop. Distriktets delegater behöver ha klubbarnas
åsikter om detta med sig till kongressen den 14 – 15 maj.

SM i lydnad och agility – det behövs funktionärer.
Tiden går fort och snart är det den 17 – 19 juni när vi inom Stockholmsdistriktet
har ansvaret för SM i lydnad och agility.
Det är stort behov av funktionärer. Klubbar, som har medlemmar som hjälper till
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på SM, får vara med och dela på överskottet som det förhoppningsvis blir. Ju fler
funktionärer klubben har, desto mer får klubben.
Här finns uppropet från SM-gruppen och från agilityansvariga och på SM-webben
finns det mer uppgifter.
Mejladressen, där du kan anmäla alla dina hjälpsamma klubbmedlemmar är;
info-pr.lydnad-agility.2011@sbk-sm.se. Gör det så fort som möjligt! Alla behöver
inte hjälpa till hela dagarna eller båda dagarna.

Är det bra med detta infobrev?
Nu, när du har kommit hit ner, har du förmodligen läst det första och ganska enkla
infobrevet från SBKs Stockholmsdistrikt.
Det mejlas ut till lokalklubbarnas ordförande och sekreterare. Dessutom kommer
det att finnas på vår webbsida.
Skicka gärna ett mejl till info@sbkdistr.se och skriv något av följande: Bra /
Ointressant / Dåligt / Vill inte ha / eller om du vill skriva någon annan kommentar.

Glöm inte att läsa SBKinfo!
Där finns mycket viktigt att ta del av. Från distriktets webbsida finns det också en
länk till SBKinfo.

Citat av Christopher Morley (1890-1957):

Det var så mycket vår i luften att det kunde få en
biskop att bita en servitris i örat!
Trevlig vår önskar
SBKs Stockholmsdistrikt
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