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År 2021 är här! Det är alltid spännande med ett nytt år. Denna gång kanske onödigt spännande och
framförallt osäkert. Det finns många frågetecken men tyvärr färre svar. Hur kommer pandemin att
utvecklas? Hur blir det med vaccin? Vad kommer att gälla för vår verksamhet i brukshundklubben,
kommer vi att kunna genomföra de aktiviteter och tävlingar som vi planerat? I dagsläget är det
mycket som vi inte vet svaret på tyvärr. Vi följer de rekommendationer som kommer från Svenska
Brukshundklubben. Just nu innebär det att ingen organiserad verksamhet får bedrivas inomhus och
max åtta (inkl funktionärer) deltagande får träffas utomhus.
Vi har nu genomfört årsmötet och även det blev annorlunda. Det blev ett digitalt årsmöte i rekordfart. Valberedningens förslag till ny styrelse klubbades igenom vilket innebär att vi nu hälsat två nya
styrelsemedlemmar välkomna. Mia Lundstedt är tillbaka, denna gång som suppleant. Susanne
Gunnarsson är ny som vice ordförande. Susanne är även ansvarig för vår utbildningsverksamhet. Vi
tackar vår ordförande Åsa Sjöberg som nu lämnat styrelsen. Vår valberedning sitter kvar fram tills
dess att vi kan ha ett fysiskt medlemsmöte. För det hoppas vi verkligen att vi kan ha, om än det blir
utomhus. Då passar vi även på att dela ut de vandringspriser och utmärkelser som annars skulle ha
utdelats på årsmötet.
Vi har ett roligt jubileum att se fram emot i år, det är nämligen 80-år sedan klubben bildades. Det ska
vi självklart fira. Vi i styrelsen funderar just nu över hur och när det ska ske. Har du förslag, kontakta
oss! Frågan kommer även att tas upp på det första medlemsmötet som planeras i april.
Nu i mars kommer alla verksamheter att samlas för ett digitalt uppstartsmöte. Vi hoppas att vi får
engagerade medlemmar i alla verksamhetsgrupper. Tanken är att vi fortsätter med en ansvarig men
att det ska finnas grupper som jobbar inom alla verksamheter. Vill du vara med? Tveka inte att
kontakta styrelsen. Du behöver inte vara erfaren för att hjälpa till, det finns arbetsuppgifter för alla.
Vår nyaste verksamhetsgrupp är Nose-work som kom igång i höstas. Även Bruks- och lydnad (BoL)
var på gång med en nystart, men vidare aktiviteter stoppades då smittspridningen tog fart. Övriga
verksamheter är Agility, Anläggning, Utställning, Rally, Mental, Utbildning, IGP samt den vilande
gruppen Tjänstehund. Till verksamheterna räknar vi även vår webbmaster.
Vi får många frågor kring utbildningsverksamheten. Vi hoppas kunna starta kurser, men i vilken form
och när är ännu oklart. Information kommer på vår hemsida så snart vi vet mer.
Information om årets planerade medlemsmöten finns på vår hemsida. Måndag 12 april är det dags
för medlemsmöte, det blir digitalt via zoom. Mer information och inbjudan kommer närmare.
Avslutningsvis vill vi berätta att en av våra två hedersmedlemmar, Ture Berglund, lämnat oss. Vi
minns Ture som en uppskattad klubbkompis och domare. Vila i frid Ture.

Håll gärna koll på vår hemsida www.sbk-ovik.se. Vi finns även på Facebook och Instagram. Har du
frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta styrelsen, slå en signal eller använd
info@sbk-ovik.se.
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