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Höstmöte, djurambulans, stadgar, SBKTävling, kreativa nätverksträffar - det kan ni läsa om i
detta Distrikts-Info. Viktig information om aktiviteter, som var och en på något sätt är en del
av den kunskap som vår framtid bygger på. Läs mer här nedan och kolla länkarna.

HÖSTMÖTE MED AMBULANS OCH STAFFAN THORMAN!
På årets höstmöte på Stockholms Södra BK den 26 oktober rapporterar distriktsstyrelsen hur
målstyrningsarbetet fungerat hittills. Det blir också rapporter från sektorerna och möjligheter
att ställa frågor och önskemål. Dessutom kommer Staffan Thorman med en betraktelse
över hur hundens roller förändras i samhället.
Djurambulansen, som vi hoppas kommer att etablera sig i Stockholm, kommer upp med en
ambulans från Göteborg. Denna visas utanför SSBKs klubbstuga från kl 18.30. Även de som
inte deltar i mötet är välkomna att titta på ambulansen. Djurambulansens grundare och
medhjälpare håller också en information före höstmötet, efter Staffan Thorman, om hur
planerna på etableringen i Stockholm framskrider. Har vi inom brukshundklubbarna möjlighet
att hjälpa till att påskynda etableringen? Djurambulansen behövs.
Höstmötet är ett allmänt möte, som även andra medlemmar än styrelsemedlemmar är
välkomna till om de är utsedda av styrelsen. Antalet röster är fastställda efter antal
medlemmar i klubben och fördelas av klubbarnas styrelser.
Anmälningstiden är utsträckt till den 22 oktober. Se kallelse: www.sbkdistr.se. Klicka
här för höstmötesprogram

ÄR VI NÖJDA MED VÅRA STADGAR?
Nu har vi chansen att föreslå ändringar i de nya stadgarna. Detta gäller stadgarna för både
ras-, lokalklubbar och distrikt. SBK ger oss nu möjligheten att föreslå en mindre revidering för
att rätta till eventuella brister och behov av förtydliganden.
Här finns en länk till SBKs brev med information och frågeställningar.
http://fido.brukshundklubben.se/upload/Foreningsliv/Remisser/Synpunkter%20p%C3%A5%2
0normalstadgar%20110926.pdf
OBS! SISTA SVARSDAG ÄR DEN 30 NOVEMBER 2011.
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INBJUDAN TILL UTBILDNING I SBK TÄVLING DEN 22 NOVEMBER.
Det nya tävlingssystemet, som gäller administration av tävlingar och prov i lydnad,
rallylydnad, agility, bruks och IPO, träder i kraft 2012 01 01.
Utbildningen i Stockholm är den 22 november kl 18 – 21 och sista anmälningsdag är den 13
november. Deltagaravgiften är 250 kr/person. Det är också önskemål om att de som har en
bärbar dator, tar med denna. Mer upplysningar lämnar Janna Nordin på
janna.nordin@brukshundklubben.se eller telefon 08 505 875 42
Anmälning ska göras via formulär på denna länk:
http://www.brukshundklubben.se/templates/Form.aspx?id=9258&epslanguage=EN

STUDIEFRÄMJANDET BJUDER IN TILL KREATIVA NÄTVERKSTRÄFFAR.
Framtidens årsmöte (17/11) och Medlemsrekrytering och engagemang (15/3). Det är teman
på de nätverksträffar för medlemsorganisationerna som Studiefrämjandet arrangerar.
Föranmälan är obligatorisk, men träffarna är kostnadsfria. Träffarna är från 17.30 till 20.30.
Se mer information på:
http://www.studieframjandet.se/Public/stockholm/Fristaende/Hur-lyckas-vi-battre.aspx

DELA MED ER AV DETTA DISTRIKTS-INFO?
Distrikts-info distribueras till styrelsernas ordförande och sekreterare i klubbarna. Vi är
tacksamma om ni skickar detta vidare till övriga i styrelsen och andra som kan ha nytta av
innehållet.

MAN VET MINDRE ÄN MAN ANAR!
Citat av Wolfdietrich Schnurff
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