31 mars 2019.
Det datumet fick en ny innebörd för mej. Årsmöte för ACC, eller Amerikanska Cocker Cirkeln som det
heter i fullt tal.
Jag blev då invald i styrelsen för ACC. Tillsammans med några av de gamla styrelsemedlemmarna och
några nya skulle vi bilda styrelse.
Jag blev inte bara invald i styrelsen, jag blev vald som ordförande.
Ett otroligt hedrande uppdrag med stort förtroende från alla medlemmar. Jag kommer förvalta det
med stor omsorg och göra mitt yttersta för att klubben ska utvecklas ännu mer tillsammans med hela
styrelsen.
Jag passar på att berätta lite om mig själv.
Jag har varit aktiv i föreningslivet och suttit i styrelser till och från under 16 år.
Suppleant, sekreterare, ordförande, koordinator, ”fixare” för att nämna några.
Sedan 5 år tillbaka bor jag i Hedemora med gubben och hundarna. I dagsläget är det en karelsk
björnhund/jämte och 3 amrisar. Men det kommer förhoppningsvis fler små in i familjen inom snar
framtid.
Det jag tillsammans med övriga i styrelsen vill få fart på är bland annat


Få igång klubbtidningen ”Yankeeynytt” igen med intressanta reportage och skrivelser.



Bilda olika kommittéer. Syftet med det är att på så sätt informera allt roligt man kan göra.
Utställningar med timmar av pälsvård, nosaktiviteter i form av viltspår, nosework, agility för
att nämna några.



Skapa bättre översikt i sociala medier och på hemsidan med löpande information

Vi kommer behöva din hjälp för att föra klubben framåt. Så du som redan är medlem, eller funderar
på att bli. Har du några tankar eller funderingar, skicka ett mail till någon av oss i styrelsen så vet vi
vad just du funderat över. Mail till mig är ordforande.acc@gmail.com.
Till alla ni i vårt avlånga land och även ni andra som läser här
Varmt välkomna in i Amrisens värld.
Styrelsen inom ACC genom
Annie Linderson
Ordförande ACC

Vi vill start kommiteer för alla våra olika aktiviterar. Detta så ni alla får se vad vi gör med vår fyrfota
vän. Ett ”kontaktombud” som du kan vända dig till om du har några frågor kring jusst den aktiviteten
du funderar över.

Har du något du kan bidra med för att få ännu mer insikt, kunskap och erfarenhet så hör av dejtill
mej. Vi behöver dela er.

