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SBK-info är Svenska Brukshundklubbens nyhetsbrev som kommer ut en gång per månad och 
skrivs av Generalsekreterare Peter Rimsby.  

  
Inledning 
God fortsättning på det nya året. Hoppas att jul- och nyårshelgen har varit härlig för både två- och fyrbenta! 
2009 inleds med att Förbundsstyrelsens nya organisation sjösätts. Denna består av de fem utskotten för organisation, 
medlemsaktiviteter, avel och hälsa, samhällsnytta samt det verkställande utskottet.  
 
Samtidigt sjösätts Förbundskansliets nya organisation. 
Kansliet har delats upp i olika funktioner som ansvarar för olika former av administration. Dessa är medlemsservice, 
konferens, kurser och utbildningar samt tävlingsadministration, ekonomi, logistik, IT samt organisationssekreterare. 
 
För flera av personalen på kansliet innebär omorganisationen nya arbetsuppgifter och det tar alltid lite tid att sätta sig in i 
arbetet. Kanske kommer det ta längre tid än normalt att få hjälp eller svar på frågor, men i förlängningen kommer vi 
kunna erbjuda snabb och trevlig service som är till belåtenhet för dig som medlem. 
 
2009 
Jag hoppas att år 2009 ska bli ett år fullt med aktiviteter och engagemang. Några höjdpunkter under året är ju våra SM, 
den 12-14 juni genomför Blekinge distrikt SM i lydnad och agility i Karlskrona och den 28-30 augusti arrangerar 
Hallandsdistriktet SM i Bruks och IPO i Falkenberg. Räddnings-SM och Försvarsmaktsmästerskapen genomförs den 18-
20 september i Blekinge. 
 
Välkomna till ett härligt hundår! 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Bestämmelser för MH – anmälningstid 
Kennelklubbens PtK har meddelat att de beslutat bifalla hemställan om ändring av ansökningstid till Brukshundklubbens 
förbundskansli under punkt 2, Ansökan, till en (1) vecka från fyra (4 veckor). PtK betonar att detta inte på något sätt får 
ersätta den långsiktiga planeringen. Ändringen träder i kraft från och med 2009-01-01. 
 
Bestämmelser för korning 
Kennelklubbens PtK har meddelat att man i nu läget inte kan fatta beslut i frågan avseende hemställan om ändring av 
ansökningstid till Brukshundklubbens förbundskansli under punkt 4, Ansökan, till en (1) vecka från fyra (4) veckor. 
Beslutet är fattat mot bakgrund av att regelverket för den nya korningen, anvisningar samt bestämmelser är fastställda 
att gälla under en provperiod fram till 2009-12-31. Därefter faller regelverket från och med 2010-01-01 in i pågående 
låsningsperiod.  
 
Detta betyder att nuvarande ansökningstid för korning fortfarande är 4 veckor.  
 
MH/MT för uppfödare 
Vi vill även uppmärksamma er på att kongressen 2008 beslutade att införa fullbokat uppfödar- MH/MT på lokalklubb. 
 
 

/Info av Maj Johansson 


