
Julhälsning!  

 
Foto från Elmia Jönköping en kall morgon i oktober 

 

 
Styrelsen i Smålands Vallhundsklubb vill 

önska alla medlemmar  

God Jul och  

Gott Nytt År! 
 

 



Kallelse till årsmöte 2023 

Vi vill samtidigt hälsa er välkomna till klubbens 

årsmöte som kommer hållas i Näsby sockenstuga 

utanför Vetlanda lördag 4 mars 2023. 

Kaffe från 10.00, årsmötet börjar 10.30. 

Vi kommer även att dela ut priser till godkända 

vallhundar inom klubben 2022 och till vinnarna i KM-får. 

 

 

Kom ihåg att betala din medlemsavgift senast 2 veckor 

innan årsmötet, inbetalningskort fanns med i 

medlemstidningen Omkring nr 4, 2022.  

Betala 400kr för fullt medlemskap och 90kr för 

familjemedlemskap. 

Om ni även vill vara med i Working kelpie klubben är 

avgiften 500kr (90 kr för familjemedlem) 

Läs på Svak.se för mer info. 

Klubben bjuder på kaffe, semla och smörgåstårta på mötet enligt 

tradition. 

Övriga handlingar till årsmötet utöver denna kallelse: 

Dagordning, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, balans-

resultatrapport, valberedningens förslag och verksamhetsplan/budget 

kommer finnas tillgängliga på årsmötet. 

Eventuella motioner till SVaKs fullmäktige kommer vi också gå igenom. 

Kom ihåg att se till att lägga in din e-postadress i Vallreg. Det kommer 

vara ett krav i det nya Vallreg som håller på att byggas upp.  

 



Vägbeskrivning:  

Adress: Näsby Sockenstuga 1, 574 94 Vetlanda 

Från Sävsjö: Sväng vänster i krysset efter Flishults tippen, mot 

Hällinge/Näsby. Kör ca 1 km, sväng vänster efter bron, mot Näsby. Efter 

ca 500 m, ligger Näsby Kyrka och Sockenstuga till höger. 

Från Vetlanda: I Lövhagsrondellen (längs Västerleden) kör mot Sävsjö 

och sväng direkt efter rondellen höger mot Hällinge och Näsby (vid 

Börjes Tankcenter). Kör ca 1,5 km och sväng höger mot Näsby. Efter ca 

500 m, ligger Näsby Kyrka och Sockenstuga till höger. 

 

Om ni inte hittar ring Desirée Källqvist 0702 455 450 eller  

Torbjörn Skaar 0702 361 732 

 

Foto från VP får i Agunnaryd 27 nov. 


