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Inledning 
Du läser ett nyhetsbrev från Svenska Chodský pes 
klubben. Syftet med nyhetsbreven är att delge aktuell 
information om ämnen och händelser som är viktiga 
för vår ras och som kan ge mervärde åt rasklubbens 
medlemmar. Nyhetsbreven kommer även att 
publiceras på rasklubbens hemsida.  
 
Digitalt Årsmöte 2020-05-08/09 
Årets årsmöte för Chodský pes klubben blev lite 
annorlunda på grund av den pågående corona 
pandemin. Svenska Kennelklubben har i år gett 
samtliga klubbar dispens för att genomföra sina 
årsmöten digitalt. Detta digitala möte genomfördes 
under 8–9 maj, där var och en fick logga in på egen 
hand för rösta fram årets styrelse.  
 
Den invalda Styrelsen: 
Ordförande – Ann Olsson 
Vice Ordförande – Johanna Tigerström 
Sekreterare – Anne Lagerström 
Kassör – Lars Wernberg  
Ledamot – Victoria Johansson 
Ledamot – Håkan Sjödin 
Ledamot – Carina Sehlin 
Suppleant – Hanna Andersson 
Suppleant – Karin Sjöqvist 
 
Mer information samt kontaktuppgifter till Styrelsen 
finner ni här: https://www.scpk.se/styrelsen  
 
Just nu är vi 119 medlemmar i vår klubb! 
 

 
 
 
 
 

 
 

Lär känna medlemmarna 
Under nästkommande utskick av nyhetsbreven så 
kommer en ny punkt att finnas med. Nämligen en 
kortare presentation/intervju av klubbens 
medlemmar. Tanken är några frågor/svar och bild 
på hunden med eller utan husse/matte. Vi hoppas 
att de ska bilda en gemenskap mellan 
medlemmarna, oavsett om man tränar och tävlar 
eller inte. Intresserad av att du och din hund blir 
presenterad i kommande nyhetsbrev?  

 
Skicka ett mejl till: vickislya@hotmail.com  
 
Det är ni medlemmar som gör klubben! Vi tar 
gladeligen emot feedback och önskningar för vad ni 
vill se mer (eller mindre) av i dessa nyhetsbrev. 
 

 
Vi hoppas ni alla får en fantastisk sommar trots att 
den blir lite annorlunda i år. Även om de måste 
hållas avstånd, så har vi alltid hundarna oss nära. 
Njut av solen, värmen och oändligt med bad!  
 
Varma hälsningar från PR-Sektorn! 
Victoria Johansson, Anne Lagerström, Eva 
Söderlund, Frida Orrelid, Hanna Andersson, Emelie 
Johansson 
 
 
Pst! Vi avrundar med ett tips till dig som tävlar & har 
voucher liggandes på sitt konto. SBK tävling har bytt 
betalsystem och håller nu på att återbetala.  
Läs mer om detta på vår hemsida! 
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