
SRBS hälsar alla medlemmar 
välkomna till

 

ÅRSMÖTE
17 mars 2018, kl. 12.00

Det har blivit dags för SRBS årsmöte och vi hoppas på samma härliga uppslutning i år som 
vi har haft de senaste åren. Den här gången träffas vi på Jönköpings Brukshundsklubb 
med adress Hundstugevägen 22, Häggeberg, Jönköping. Själva mötet börjar kl. 12.00 men 
klubben bjuder på fika innan, från kl. 10.00.

AUKTION! 
Traditionen med vår populära auktion fortsätter! Vi ser även i år fram emot de otroligt fina 
saker som ni medlemmar skänker. Samma regler som vanligt – sakerna som auktioneras 
ut ska ha hundanknytning, och kan exempelvis vara tavlor, prydnadssaker, kläder, 
träningsredskap, täcken m.m. Det behöver inte vara nya saker. Inlämning sker på plats när 
ni kommer, då ni samtidigt kan fundera på vad ni själva vill vara med och bjuda på. Alla 
intäker går förstås oavkortat till SRBS verksamhet och då särskilt till årets storsatsning – 
jubileumsfirandet i september!

Anmälan till årsmötet sker till ordförande Kikki Ellström.
E-post: yatzy.e@telia.com
Tel: 070-266 60 48

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Svenska rasklubben för 
bracco italiano och spinoneSRBS KALLELSE

OBS! Du måste ha betalt din medlemsavgift senast 25/2 för att ha rösträtt på årsmötet! 
Mer info och medlemsavi på nästa sida!






Fyll i 

 meddelanden till mottagaren, t ex faktura- och/eller referensnummer 
 betalningsmottagarens PlusGironummer 
 betalningsmottagare 
 avsändaruppgifter 
 belopp 

Några tips 
 Skriv tydligt och använd penna med blått eller svart bläck. 

 Ett PlusGironummer består av 2-8 siffror varav den sista siffran föregås av ett streck, 
t ex XXXXXXX-X. 
Personkonto är identiskt med personnummer och har sex siffror före och fyra siffror  
efter strecket, XXXXXX-XXXX. 

Klipp längs den streckade linjen 

Blankett för betalning via Privatgirot PLUSGIRO INBETALNING/GIRERING A 
Till PlusGirokonto/personkonto 

Betalningsmottagare (endast namn) 

Meddelande till betalningsmottagaren 

Avsändare (namn och postadress) 

Svenska kronor öre 

643 44 50-0

SRBS

Så har vi redan hunnit en bra bit in i januari, och det har blivit 
hög tid att betala medlemsavgiften.

Ett medlemskap i SRBS ger dig tillgång till klubbens alla 
aktiviteter, till exempel möjlighet att starta på av klubben 
anordnade utställningar och jaktprov. I avgiften ingår även 
en koppling till Specialklubben för kontinentala fågelhundar, 
SKF, och du får starta på deras alla utställningar och 
jaktprov. 

Som medlem i SRBS får dessutom flera gånger per år ett 
fullmatat nyhetsbrev i din mailbox. Här försöker vi att 
erbjuda en blandning av ren föreningsinformation och 
nyheter som rör hundvärlden i allmänhet och klubbens två 
raser i synnerhet.

2018 är dessutom ett riktigt jubileumsår! Detta firar vi under 
tre dagar (14–16/9) med föreläsning, officiell utställning 
och jaktprov. Domare och föreläsare kommer givetvis från 
Italien! Detta vill du inte missa!

Välkommen till ett nytt spännande år med SRBS!

MEDLEMSAVI
Svenska rasklubben för 
bracco italiano och spinoneSRBS

MEDLEMSAVGIFT
Ord. medlem 325:-/år 

Familjemedlem 75:-/år
(skriven på samma adress)

BANKUPPGIFTER
Plusgiro: 643 44 50-0

IBAN: SE38 9500 0099 6026 
6434 4500

SWIFT: NDEASESS

GLÖM INTE ATT SKRIVA VEM OCH VAD BETALNINGEN AVSER!

Dags att betala medlemsavgiften för 2018!


