
 
Då är det dags att tänka på 2021! 

 
Vi ber Er läsa hela mailet då det innehåller tre viktiga punkter. 

 

Som vi alla märkt har 2020 varit ett år som vi sent ska glömma. Inget har varit som det brukar men 

trots allt så har året gått fort och vi står nu inför ett nytt och förhoppningsvis bättre 2021. 

Nu precis som alltid är vår klubb helt beroende av våra medlemmar så vi hoppas att just DU vill vara 

med att stötta och hjälpa till att göra vår rasklubb precis så bra som den ska vara. 

 

1: Här kommer den första viktiga punkten. 
En liten påminnelse om att förnya Ert medlemsskap för 2021. 
Ni som redan betalat in avgiften för 2021 kan fortsätta läsa vid nästa viktiga punkt. 
 

Medlemsavgift 2021 
Fullbetalande medlem 300 kr 
Familjemedlem 75kr 
Utlandsboende 350kr 
 
Inbetalas på PG 556855-5  eller  BG 373-6717 
 
Viktigt att ange: Namn, adress, telefonnummer och mailadress. 

Vid frågor kontakta Anette Bernandersson Kassor@oess.se 
Marie Bergqvist Ordforande@oess.se 
 
 

2: Nästa viktiga punkt. 
Årsmöte 2021 
Vårt årsmöte är flyttat till 2021-02-28  kl. 11:00  
 
Som ingen missat så är vi ju mitt i en pandemi och därför kan vi inte träffas på mötet som vi brukar 
utan i år kommer vi att genomföra årsmötet digitalt. Förhoppningsvis så är det positivt eftersom fler 
då har möjlighet att delta utan att behöva resa någonstans. 
  
För att få möjlighet att delta i mötet så måste medlemsavgiften för 2021 vara inbetald till klubben. 
Sen skickar man ett mail till mailen här ner och anmäler att man vill delta så skickar vi ut en 
länk/inbjudan där man loggar in när det blir dags för årsmötet. 
 
Vår rasklubb är ingenting utan Er medlemmar så vi hoppas att så många som möjligt vill vara med på 
både årsmötet och klubbens framtid. Precis som med allting annat så händer ingenting om inte 
någon gör något så vi välkomnar alla tankar och åsikter, förslag på aktiviteter, berättelser om olika 
saker ni gjort tillsammans med era hundar och givetvis får ni gärna skicka bilder på era fantastiska 
OES’ar. 
 
Mail till årsmöte Oldenglishsheepdogsallskapet@gmail.com 
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3: Den sista viktiga punkten. 
För att försöka säkerställa att årets special blir av så har vi flyttat fram den till 21 augusti 2021 i 
Askersund, på samma ställe som förra specialen. Det är Annika Ulltveit Moe som är inbjuden domare 
och utställningen hålls för sista gången i samarbete med GOS. 
 
Från och med 2022 kommer OES Sällskapet att arrangera specialen själva med Old English Sheepdog 
som enda ras. I dagsläget är 2022 års special planerad att hållas i Ransäter i samband med SKK’s 
utställning på samma ställe. 
 
Mer information om 2021 års special kommer i nästa nummer av Bobtail. 
 
Nu håller vi alla tummar och tår vi har för att vi snart ska se slutet på pandemin så att vi kan börja 
träffas under lite normalare förhållanden igen. 
 
Var rädda om Er och vovvarna! 
 
Ps.Vi kan aldrig få för mycket berättelser och bilder så skicka hellre en för mycket än för lite till 
adressen nedan så hjälps vi åt att göra OLD ENGLISH SHEEPDOG SÄLLSKAPET till en fantastisk 
rasklubb. 
Maila 
Bobtailtidningen@gmail.com  
 
Hälsningar 
Styrelsen för Old English Sheepdog Sällskapet 
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