
Ulla Karlsson för följande priser 

e-post: cemi.sindy@hotmail.com 

Cemis eldsjäl alt. nybörjare 

Sindys agilitydebuterande 

                                                                                                                                                                   
 

Emmaboda Brukshundklubb inbjuder 

samtliga medlemmar till årsmöte 

i klubbstugan Eriksmåla 

söndag 25 februari 2018 

 

Arrangemanget startar med gemensam hundpromenad för klubbens medlemmar  

kl. 11:00. Därefter, ca kl. 12:00 fortsätter vi med lunch och årsmöte i klubbstugan. 

 

Årsredovisning för 2017 samt dagordning finns att tillgå sju dagar innan mötet hos 

EBKs kassör Eva-Britt, epost: kassor@emmabodabk.se eller tel: 0471 40136. 
 

 

Klubben bjuder på enklare mat. För de som vill äta vill vi att anmälan görs senast 17/2 

till EBKs kassör Eva-Britt, epost: kassor@emmabodabk.se eller tel: 0471 40136. 
 

 

//Varmt välkomna hälsar EBKs styrelse genom Smålandsdistriktets 

ordförande Billy Andersson 

 

Vandringspriser 
Klubben har en del vandringspriser för tävlande men också från och med i år, även till 

årets eldsjäl. Självklart är det roligt om så många som möjligt är med och nominerar 

sig eller sin kompis till dessa olika priser som kommer att delas ut på årsmötet. 

Mer information om våra vandringspriser finns under fliken Medlemmar och 

Vandringspriser på vår hemsida: www.emmabodabk.se. 

Ansökan, som ska bestyrkas med protokoll på tävlingsresultat och/eller en 

motiverande nominering skickas senast den 5 feb. till: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till årsmöte 

2017 

Monica Fransson för följande priser  

e-post: monicafransson@hotmail.com 

Annies allroundpris 

Challes appellklasspris 

Jaffas bruksspårchampionatpris 

Ninos allroundpris 

Pebas kombinerade bruks/lydnad/agilitypris 
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Smålandsdistriktet 

 

 

 

Emmaboda BK:s framtid 

Emmaboda Brukshundklubb har under året inte haft en fulltalig styrelse och har 

därmed haft svårigheter att driva verksamheten. Trots flera förfrågningar bland 

medlemmar har man tyvärr ännu ej hittat någon som vill ta på sig rollen som 

ordförande respektive sekreterare inför verksamhetsåret 2018. Övriga 

förtroendevalda har tillsammans med Smålandsdistriktets ordförande drivit klubben 

framåt med evenemang och kurser. För att klubben ska kunna leva vidare krävs det en 

fulltalig styrelse. 
 

Smålandsdistriktets styrelse vädjar till medlemmar i Emmaboda Brukshundklubb att 

överväga att komma med i styrelsen. Alla som kan måste hjälpas åt. Ingen vill ju att 

klubben ska läggas ned. Kom med förslag till EBKs valberedning Ulla Karlsson som 

kontaktas på: mobil tfn: 073 094 37 46, e-post: cemi.sindy@hotmail.com  

 

Vänliga hälsningar 

Billy Andersson  

ordförande 

SBK Smålandsdistriktet 
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