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Ordförandebrev.
På grund av rådande pandemi har lokalklubbarna fått dispens från att genomföra
fysiska medlemsmöten och att istället skicka ut information på detta sätt. Jag har valt
att vara kortfattad och begränsa mig till det allra väsentligaste och till klubbens
ekonomi.
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En del tävlingar har blivit inställda, men en del har glädjande nog kunnat
genomföras.
Stugan har som ni nog alla sett blivit ommålad och styrelsen har beslutat att
även låta måla om de delar av fasaden som är av brun plåt. En städdag har
genomförts, då vi kunde kasta många uttjänta ting och cafékommittén ställde
upp med grillat, vilket var mycket uppskattat.
Detta år har varit ett rekordår för efterfrågan på platser i valpkurser och som
en följd av att Falsterbo Horse Show tvingades ställa in har vi kunnat bedriva
kursverksamhet hela sommaren utan uppehåll. På så sätt har vi kunnat hålla
köerna korta och våra instruktörer har gjort en närmast heroisk insats för att
åstadkomma detta. Ett stort tack riktas till hundägarutbildningskommittén.
Ommålningen av klubbstugan var inte budgeterad, men har i sin helhet kunnat
finansieras av alla de extra kurser som genomförts under framförallt sommar
och höst. Klubbens likviditet är fortsatt mycket god.
Vår materiel har i vissa fall och då framförallt inom Agility varit bristfällig. Under
året har vi har investerat drygt 55000 kr i ny materiel.
Till vår glädje har vi tre nya instruktörer under utbildning. Dessa tre som vi
varmt välkomnar är Ellinor Wernquist, Christina Landström och Christine Feldt
Jacobsson. Dessutom genomför vi i november utbildning av ett antal nya MHfiguranter, med sikte på att återuppta våra MH under 2021.
Glöm inte att klubbens valberedning stig@hellerstedt.se önskar förslag på
nomineringar till förtroendeposter.
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