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Hej medlemmar!
Snart är det dags för Regelrevideringskonferens men ingen i styrelsen har möjlighet
att närvara. Har vi någon bland våra medlemmar som vill åka och representera
klubben?
Välkommen till regelrevideringskonferens den 9-10 februari 2019 som anordnas på
Scandic Upplands Väsby (www.scandichotels.com/upplandsvasby). Konferensen
börjar med lunch kl. 12.00 lördagen den 9 februari och avslutas med kaffe kl. 15.00 på
söndagen (10/2). SBK står för kostnaden för 1 person/rasklubb.
Vid konferensen kommer följande regelverk att diskuteras:
- Mentalbeskrivning (MH)
- Mentaltest (MT2007 och MT2017)
- Uthållighetsprov (UHP))
- Utställnings- och championatsregler
Anmälan ska vara SBK tillhanda senast 4 januari, så vi behöver få Din anmälan
senast 3 januari! Meddela Pia via mail: piabouvier@hotmail.com

Efter beslut på årsmötet 2018 har Viveka Andersson hjälpt oss med revidering av
statuterna för klubbens Heders- och Vandringspris samt att vi inrättat ett helt nytt
Hederspris till Årets allroundhund. Statuterna kommer att publiceras på hemsidan.
OBS! Resultat ska skickas in senast 20 januari till:
Sture Almquist
Fingerboda 123
713 91 NORA
Eller via mail till: sturealmquist48@gmail.com

Nedan finner ni inbjudan till ÅRSMÖTET 2019 som startar med en 45 minuters
föreläsning med omtyckta Amanda Lundwall från Working Dogs Rehab.
Vi hoppas att det är riktigt många som tar sig tid att komma!

Inbjudan till
Svenska Bouvierklubbens
ÅRSMÖTE 2019
på Frövi brukshundklubb
den 2 mars 2019
10.30 – från denna tid finns det kaffe&kaka
11.00 – Föreläsning med Amanda Lundwall från →
Ämne: ” Smärta hos hund”
Vad är smärta och vad gör smärta med kroppen om den
inte behandlas?
Föreläsningen tar bl.a. upp två vanliga orsaker till smärta, ryggproblem och
artros.

12.00 Årsmöte
Efter avslutat möte och sedvanliga prisutdelningar
serveras kaffe och smörgås.
För att vi ska kunna beräkna förtäringen tar vi gärna emot en anmälan
senast den 25 februari till: sekr@bouvierklubben.com
Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras på hemsidan 4 veckor innan mötet och
vi ber våra medlemmar att själva skriva ut dessa och ta med till mötet.

Styrelsen hälsar alla medlemmar
hjärtligt välkomna!

Svenska Bouvierklubben
bildades först som ”Avelsavdelningen för Bouvier des Flandres” (AfBF)
1973 och övergick sedan till att bli
Svenska Bouvier des Flandresklubben samma år.
Genom åren har många människor lagt ner ett enormt arbete, med engagemang och
intresse för rasens bästa och Bouvierens intressen har bevakats i stort och i smått.
Medlemmar har ställt upp som Förtroendevalda i styrelser och verksamhetsområden,
man har svarat på skrivelser och remisser från SBK, SKK, andra rasklubbar och
instanser, representerat klubben på kongresser och konferenser, utbildat sig på rasen,
förvaltat ekonomin, gjort klubbtidning, skött hemsida, hållit kurser, skött register och
arkiv, hjälpt till med valphänvisning och gjort årsböcker.
Mycket arbete har ägnats åt Bouvierens fysiska och mentala hälsa genom avelsfrågor,
Hälsoenkäter, hälsostatistik, Rasspecifika avelsstrategier, mentalbeskrivningar,
Korningar och genom att deltaga på avels- och hälsokonferenser.
Det har anordnats utställningar, Riksmästerskap, läger, träningsgrupper, studieresor,
konferenser, tävlingar och medlemsträffar. Det har inrättats heders- och
vandringspriser. Man har fixat försäljning av profilkläder, Bouvierprylar, lotterier, tiggt
priser m.m. för att få in pengar till klubben.
Det har informerats om rasen och gjorts PR för både ras och klubb, bl.a. genom att
bygga och bemanna rasmontrar på stora utställningar.

Visst vore det väl tragiskt om allt detta arbete skulle ha gjorts
förgäves genom att Bouvierklubben tvingas läggas ner?
Som vi har informerat om tidigare, i Infobrev och på möten, så saknar vi valberedning.
Flera i styrelsen har suttit i många år och vill gärna släppa fram nytt folk som har nya
friska idéer. De sitter också på flera platser i våra olika verksamhetsområdena för att
det saknas folk. Det behövs fler engagerade medlemmar.
Har vi inte valbara namn till de olika poster som ska besättas på årsmötet och
efterföljande konstituerande möte, blir det svårt att bilda styrelse.
Tyvärr är den krassa verkligheten den att vår rasklubb
då tvingas att läggas ned 2 mars 2019.
För utan styrelse kan ingen rasklubb drivas. Vem/vilka kommer då att bevaka frågor
som rör Bouvieren och se till rasens bästa i framtiden?
Därför är viktigare än någonsin att just DU
visar ditt engagemang för Din egen ras och rasklubb.

Kom på årsmötet!

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Önskar styrelsen
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