
  
 

Hej Kära HBK:are 
 
 

Som du säkert redan vet är vi en relativt liten klubb med ca 300 medlemmar.  
Men vi har relativt höga ambitioner. Ambitioner om att alla våra medlemmar ska trivas och få 

utbyte och glädje av vad klubben kan erbjuda. Ambitioner om att våra besökare ska trivas, känna 
sig välkomna och tycka att klubbens arrangemang, tävlingar, kurser, föreläsningar mm är väl 

genomförda. 
 

En ideell klubb bygger på att medlemmarna engagerar sig, kommer med idéer och förslag, ställer 
upp och hjälper till när behov finns. Det må vara som funktionär på tävling, hjälp i köket eller som 

medlem i styrelse och sektorer/kommittéer.  
Ja, ni förstår! 

 
På årsmötet nu i februari behöver vi välja: en ordförande, en vice ordförande, tre ledamöter och en 
suppleant. Olika anledningar har gjort att det är ovanligt många nyval just i år. Men vi hoppas och 

tror att det ska lösa sig med nya friska krafter.  
 

Vi söker nu fler aktiva som engagerar sig och tar aktiv del i klubbens verksamhet.  
Det är ju helt enkelt så att utan styrelse ingen klubb. Vi är tidigt ute, men vi vill att alla medlemmar, 
vare sig du är gammal medlem eller ny i klubben, funderar på om du själv vill, eller har förslag på 

någon annan som skulle kunna kandidera till en plats i styrelsen? 

Kan du tänka dig att sitta med i styrelsen på en period av två år?  
Har du förslag på någon som skulle kunna ta en plats i styrelsen? 

Är du osäker på vad det kan innebära att sitta i styrelsen? Inga problem, vi hjälper dig.  
Kom igen! Klubben behöver dig! 

 
Ta kontakt med valberedningen som består av 

Susanne Ståhlström:  susanne.stahlstrom@live.se   
Agneta Cottin: agneta.cottin@gmail.com 

 
 
 

En väl fungerande klubb skapar trivsel och gemenskap.
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