SBHK 2018
Och så börjar 2018 lida mot sitt slut och snart tar 2019 sin
början...
Under 2018 så har följande hänt inom SBHK:
3 mars i år så las rasklubben Bernhardinerna vilande 3-5 år då man inte kunde få ihop
en styrelse för klubben. S:t Bernhard ingår nu i KGBV.
10 maj gick årets första utställning av stapeln i Södertälje. Detta var en
samarrangemang med SGDK. En trevlig tillställning med bra väder och trevliga
människor.
Det delades även ut priser till Årets hund/veteran/uppfödare 2017
I början av juni hade S:t Bernhard en rasspecial som hölls i Jönköping.
I slutet av juni var det dags för utställning i Borås i strålande sol och värme
Norje Boke inleddes 4 augusti med sedvanlig rasspecial av PYS för att dagen efter ha
en officiell utställning i regi av SBHK.
Utställningen som är kvar under 2018 är i Moheda den 26 december där vi hoppas på
stort antal deltagare. Det kommer i samband med detta även anordnas en inofficiell
utställning för de raser som inte ingår i SBHK.
I mitten av oktober så genomfördes en ordförandekonferens på Vätterleden där ca 20
personer deltog. Här diskuterades det bl a årsmöteshandlingar (vad måste ingå och hur
man skriver dessa handlingar), mentalitet (distansutbildningen som håller på just nu i
regi av SKK), föreningsteknik (hur viktigt det är när man sitter i en styrelse),
konflikthantering (hur man förhåller sig till det som skrivs i sociala medier osv)
SBHKs styrelse har även under detta år medverkat i rasklubbarnas styrelsemöten för
att gå in och stötta under mötena. Kan även vara bra att medverka om det kommer upp
några frågor som rör SBHK eller SKK.
Arbetet med domarkonferensen 2020 rullar på. Även arbetet runt SBHKs 20-års
jubileum som blir 2019 fortgår.
Det var en del av det som skedde under 2018 och vi vill även passa på att önska alla

