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Emmaboda Brukshundklubb               Inbjudan till medlemsmöte nr 2, 2016-10-26 
c/o Jenny Rosén 
Ängsvägen 1 
361 95  Långasjö 

 
Inbjudan till Medlemsmöte för Emmaboda Brukshundklubb. 
 

Datum; Onsdagen den 26 oktober 
Plats; Klubbstugan på Eriksvallen kl. 18:30 
 

Temat för detta medlemsmöte är ”kommunikation & medlemskultur”. Vi kommer att 
diskutera i smågrupper, så att alla får möjlighet till att säga sitt, om hur vi vill föra EBK 
framåt i en god medlemsanda.  

 Hur pratar vi med varandra? Det är inte alltid avhängigt vad vi säger utan hur vi 
säger saker och ting. 

 Går vi direkt till källan eller pratar vi runt? Vilket ansvar tar vi med att vara öppna 
och ärliga? 

 SBK har en del policys som EBK lutar sig mot och hur genomför vi dessa hos 
oss? 

 
Avslutningsvis kommer Ulrika och Eva-Britt informera om de nya lydnadsreglerna. 
 
 

DAGORDNING 
 

§ 11 Mötets öppnande 
§ 12 Dagordningens godkännande 
§ 13 Behörigt kallad 
§ 14 Fastställande av röstlängd 
§ 15 Val av justerare tillika rösträknare 
§ 16 Kommittéer – Webbmaster – PR – Valberedning 
§ 17 KM - grupp 
§ 18 Övrigt  
§ 19 Kommunikation & medlemskultur & fika  
§ 20 Avslutning – Nya lydnadsregler – Ulrika & Eva-Britt informerar 
 

 

Välkomna! 
 
Mvh ordförande: Susanne Sjögren 
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Medlemsblad september 2016 
Hej! 

Nu är hösten i antågande med vackra färger och härliga dofter samt en massa hundträning 
 
 

Jag vill lite kort skicka med några funderingar som ni kan grunna på tills vi ses.  

Först och främst handlar det om våra kommittéer. Bruks- & lydnadskommittén saknar 

ansvarig. Dock finns medlemmar i dessa men ingen sammankallande/ansvarig. Alla i 

kommittén hjälps ju naturligtvis åt men det behöver vara någon som är sammankallande. 

Kökskommittén behöver påfyllning av personer som hjälper till samt utbildningskommittén. 

Kan Du tänka dig vara en av dessa? 
 

Vi söker även med ljus och lykta efter en webbmaster, vilket innebär att vara klubbens 

informationskanal utåt genom att uppdatera hemsidan och med inlägg på Facebook. Är det 

något du vill/kan och tycker är roligt? 
 

Det diskuteras även en PR-sektor som är på uppstart och som kan vara klubben behjälplig 

med driva klubben framåt. Jag hoppas och tror att idésprutorna förklarar mer på 

medlemsmötet ;-P 
 

Ännu en nöt att knäcka är att EBK står utan valberedningen! Det ligger nu i styrelsens knä 

att rekrytera. Anmäl ditt intresse om du känner dig hågad till ordförande-, sekreterar- 

eller kassörposten.  
 

Alla medlemmar är välkomna till torsdagsträning för att träna hund och fika tillsammans 

med likasinnade. Torsdagsträningen är nu i gång. Kom när du vill men klubbvärden är där 

från kl.18:00 och gemensam platsliggning sker för de som vill kl.18:30. Klubbvärden känns 

igen genom att hen har på sig en reflexväst. Klubbvärden ordnar med fika och finns även till 

för annat stöd som kan tänkas dyka upp. 
 

 

/Susanne Sjögren, ordförande EBK, 0723 – 03 69 11 


