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Emmaboda Brukshundklubb inbjuder 

samtliga medlemmar till årsmöte 

i klubbstugan Eriksmåla 

söndag 19 februari 2017 kl. 16:30-18:30 
 

Årsredovisning för 2016 samt dagordning finns att tillgå hos sekreterare Tina 

Gustavsson sekreterare@emmabodabk.se eller 072 303 30 46 sju dagar innan mötet.  
 

Du som har tävlat under 2016 kan ansöka om klubbens vandringspriser. Information 

om våra vandringspriser finns på www.emmabodabk.se. Ansökan ska vara klubben 

tillhanda senast måndag 13 februari. 

Din ansökan med bifogade kopior på domarprotokoll eller annan bekräftelse på dina 

tävlingsresultat skickas till Monica Fransson, tavling@emmabodabk.se eller Västra 

Sveagatan 44, 361 31 Emmaboda. 
 

Klubben bjuder på mat efter årsmötesförhandlingarna. För att vi ska veta hur 

mycket mat vi ska ordna vill vi att du anmäler att du vill äta senast söndagen 12 

februari till Jenny Rosén kassor@emmabodabk.se eller 070 524 92 18. 
 

Emmaboda BK genom ordförande Susanne Sjögren 

Klubbens webbplats: www.emmabodabk.se                                

 

 
Då EBK står inför en prekär situation då flera poster till styrelsen behöver tillsättas vill jag som 

ordförande vända mig till Er medlemmar! 

Ett, vill jag informera om läget och två, vill jag förklara hur situationen förhåller sig. Läget är som 

sådant att ordförande, sekreterare och kassör är poster som står till förfogande samt en suppleant. 

Situationen är liknande att sedan årsmötet 2016 har klubben ingen valberedning, varpå detta arbete 

har lagts i styrelsens knä.  

Senaste styrelsemötet diskuterades detta och några namn kom upp på agendan och ledamöterna fick 

i uppdrag att fråga och prata för saken. Någon har, per dags datum, ställt sin resurs till förfogande, 

vilket vi är mycket tacksamma för  

 

 

Kallelse till årsmöte 
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Min fråga till Er medlemmar – Känner Du dig hågad att ta Dig an någon post i styrelsen? Eller 

känner du någon som kan tänka sig göra det men kanske inte vill/vågar sticka ut hakan? Vänligen 

anse detta vara ett s.k. nomineringsarbete. Har du ett namn, förmedla detta, så tar någon i styrelsen 

kontakt och pratar för saken! info@emmabodabk.se eller ordforande@emmabodabk.se  

Som ordförande kan jag endast förklara varför jag inte står till förfogande nästa år. Det är att jag 

sedan tidigare har flera styrelseuppdrag och känner att där var jag först och behöver ta det ansvaret. 

Med andra ord har jag tagit på mig för mycket och behöver sortera och då är det som i arbetslivet, 

sist in – först ut. 

Då det är vi medlemmar tillsammans som utgör EBK så har vi alla ett ansvar för klubbens fortsatta 

existens, varpå jag hoppas att det finns fler ideella krafter därute! 

Vid frågor, vänligen kontakta styrelsen! 

Mvh Ordförande Susanne Sjögren, 0723 – 03 69 11 

 
 

Väl mött på årsmötet! 

mailto:info@emmabodabk.se
mailto:ordforande@emmabodabk.se

