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Till: Svenska Brukshundklubbens distrikt och rasklubbar  

Vänligen vidarebefordra till ordföranden i era respektive lokalklubbar och lokalområden 

 
Förtydligande inför olika utskick av inbjudningar till 
kongressen 2018 

Med anledning av att det inkommer frågor till förbundskansliet gällande inbjudningar/anmälningar till 
kongressen 2018 kommer här ett förtydligande.  

Vi hoppas att detta ger svar på frågor och kan förmedlas vidare till distriktens respektive ordföranden i 
lokalklubbar och rasklubbarnas respektive ordföranden i lokalområden. Vi ser fram emot en 
spännande och välbesökt kongress i maj 2018. 

Jubileumskongress 2018 

Svenska Brukshundklubben fyller 100 år och detta vill förbundet uppmärksamma genom att sätta 
jubileumsprägel på kongressen den 26–27 maj 2018.  

Förbundet har med anledning av detta beslutat att ge även ordförandena i lokalklubbar och rasklub-
barnas lokalområden möjlighet att delta som betalande gäster på kongressen.  

Hela organisationen ges på detta sätt en unik inblick i den demokratiska processen och får möjlighet 
att mötas och utvecklas i detta historiska arrangemang. Något som vi hoppas ska ses som en 
investering i såväl den lokala klubbens framtid som Svenska Brukshundklubbens framtid! 

Ett jubileumsarrangemang där vi ger plats för upp till 500 personer ställer krav på konferensanlägg-
ning, storlek på lokal samt logistik. Med anledning av detta har Clarion Hotel Arlanda Airport valts ut 
som plats för kongressen 2018.  

Då det är svårt att förutse intresset från ordförandena på lokal nivå är sista anmälningsdag för dessa 
satt till den 15 december 2017. Om deltagarantalet blir lägre än förväntat kommer kongressalen att bli 
mindre och ekonomin anpassas. 

För att möjliggöra ankomst på lördagen har kongressens start lagts till kl. 10:00 den 26 maj. 

Inbjudan till ordföranden i lokalklubbar och rasklubbarnas lokalområden 

Inbjudan att delta som betalande gäster skickades i oktober ut till ordförandena i lokalklubbarna och 
rasklubbarnas lokalområden (via rasklubbarna). Sista anmälningsdag är den 15 december 2017.  

Rasklubbarna har tillskickats inbjudan och uppmanats att vidarebefordra denna till de personer som är 
ordföranden i ev. lokalområden då uppgifter om dessa inte registreras centralt. 

Ändring av personuppgifter i anmälan, vid t.ex. ändrade förhållanden efter årsmöte, kan göras fram till 
den 4 maj. Annan person får skickas som lokal representant om ordföranden inte kan delta eller redan 
är engagerad med annat uppdrag på kongressen. 

Inbjudan till rasklubbarnas och distriktens delegater  

I sedvanlig ordning kommer separat kallelse till kongressen att skickas ut till distrikt och rasklubbar 
efter årsskiftet. Först då vet vi hur medlemsstatistiken ser ut och hur många delegater som distrikt och 
rasklubbar har rätt att delta med. Enligt stadgarna ska detta ske senast den 1 februari.  
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När denna kallelse går ut kommer vi veta ungefär hur stor kongressen beräknas bli varför prisuppgifter 
för rasklubbarnas och distriktens delegater först kan anges i delegatkallelsen. 

Inbjudan till övriga gäster 

Inbjudan till övriga betalande gäster och andra personer kommer att skickas succesivt framöver. 

Pris för dagdeltagande på kongressen 2018 

Vi hoppas såklart att så många som möjligt tar chansen att delta på kongressen och i festligheterna, 
men det går att anmäla och betala enbart för dagdeltagande.  

• Dagpaket lördag och söndag (utan logi och kongressmiddag) 2 * 1 200 kr = 2 400 kr. 

• Dagpaket samt kongressmiddag (utan logi): Dagpaket lördag inkl. middag 1 850 kr samt 
dagpaket söndag 1 200 kr = 3 050 kr. 

 

Bilaga: Ursprunglig inbjudan till ordföranden i lokalklubbar och lokalområden. 

 

 

 Förbundet ser fram emot att träffa er vid detta jubileumsarrangemang!  

Varmt välkomna! 

 

 

 


