Förbundet ser fram emot att träffa dig
vid detta jubileumsarrangemang!

Varmt välkommen!

Det handlar om hunden!
Med anledning av Svenska Brukshundklubbens 100-årsjubileum 2018
önskar Svenska Brukshundklubbens förbund bjuda in dig som ordförande i
den lokala brukshundklubben/lokalområdet som gäst
vid detta historiska arrangemang.

Svenska Brukshundklubben
Box 4, 123 21 Farsta

26–27 maj 2018
Clarion Hotel Arlanda Airport,
Tornvägen 2, 190 60 Stockholm
Start 26 maj klockan 10:00
Avslut 27 maj cirka klockan 15:00

Brukshundklubben är en unik hundorganisation med anor från första
världskriget då hunden intog sin suveräna ställning i människans tjänst.
Den 30 maj 1918 bildades Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden (FSSSH) - grunden till Svenska Brukshundklubben. Då fanns ett
hundratal medlemmar. Idag har organisationen en befäst position med ca
55 000 medlemmar fördelade över omkring 300 lokalklubbar indelade i
18 distrikt samt 18 rasklubbar med lokalområden. Att vara aktiv i
Svenska Brukshundklubben ger tillhörighet, utveckling och kunskap.

Kongressen handlar förstås i grunden om hunden! Vi behöver en
fungerande organisation baserad på demokratiska beslut för att
hundintresset och organisationen ska fungera.
Kongressen är Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ. Det
är här delegater från distrikt och rasklubbar för fram medlemmarnas
vilja kring förändring och utveckling. Därmed representerar de intressen
som lyfter lokalklubbar och rasklubbar framåt. Därför är det viktigt att
varje styrelse har kunskap om kongressen, den demokratiska processen
och ärenden som hanteras. Steget från klubbstugan/appellplanen till
kongressen är inte så stort.
Nu har du, som gäst, chansen att få verklig insyn på plats, en investering
i såväl din klubbs framtid som Svenska Brukshundklubbens framtid!

Notera att kongressen kan komma att streamas och att
ljudupptagningar kan komma att publiceras som komplement till
kongressprotokollet på vår hemsida.

Anmälan sker via Svenska Brukshundklubbens hemsida:
www.brukshundklubben.se/kongressanmalan. En automatisk bekräftelse på din anmälan skickas omgående till din angivna e-post. Får du
ingen bekräftelse eller vill ändra något i din bokning vänligen kontakta
förbundskansliet på katarina.swahn@brukshundklubben.se.
Anmälan ska göras senast den 15 december 2017. Anmälan gäller
deltagarplats. Personuppgifter kan ändras fram till tre veckor före
kongressen.
Anmälan till kongressen är bindande och lokalklubb/lokalområde kommer att faktureras i samband med att anmälan inkommer till förbundskansliet. Konferenskostnaden återbetalas inte vid förhinder och/eller
sjukdom, planera därför gärna en reserv som kan delta vid ordförandens
förhinder.

Rum har reserverats på hotell i anslutning till kongressen. Rumsbokning måste göras samtidigt med anmälan. Alla ändringar ska göras via
förbundskansliet senast tre veckor före kongressen.

Respektive klubb bekostar och ombesörjer själv resor i samband med
kongressen.

Pris ankomst fredag:

5 500 kr per person i enkelrum
4 250 kr per person som delar dubbelrum

Pris ankomst lördag:

4 100 kr per person i enkelrum
3 400 kr per person som delar dubbelrum

I priset ingår helpension, jubileumsmiddag, underhållning och dans.
Alkohol till maten ingår inte i priset men kan beställas och betalas på
plats. OBS! Ev. kostnader uppsatta på rummet måste betalas vid
utcheckning!

