Nyhetsbrev RACC Mars 2014
Hej Alla!
Artiklar till RACCAREN sökes och manusfristen för nästa nummer är 15/3, vi är glada för alla bidrag till
vår medlemstidning, bidrag skickas till redaktor@racc.nu.
Eftersom det är nytt år så är det dags att förnya sitt medlemskap, medlemsavgiften är även i år 300:och används till att driva klubben framåt, men även till våra utställningar, uppfödarmöten och vår
hemsida. Av den anledningen så är varje medlem viktig och om man har en vän med CC som inte är
medlem så vore klubben tackamma för all positiv reklam ni kan göra för oss och kanske på så sätt
lyckas ansluta ytterligare en medlem.
Vi vill passa på att påminna om styrelsen beslut att från och med 1/7 2014 kräva att minst ena
föräldradjuret skall ha känd ED status för att man som uppfödare skall finnas med i uppfödarregistret
och för att få valphänvisning av rasklubben.
Gruppen som jobbar med Raskompendiet efterlyser foto på Cane Corsos till kompendiet!
Foto som efterlyses är:
* Cane Corsos med öron och svans som står med sidan i profil eller rakt framifrån
* Hela kroppsbilder samt huvudbilder
* Gärna så många olika färger som möjligt
Fotona som skickas in ska märkas med kön och ålder och dessa skickas via mail till
avel1@racc.nu
Arbetet med att knyta till oss fler sponsorer pågår löpande och vi är tacksamma för tips om ni känner
någon som kan tänkas vara intresserad av att sponsra oss. Maila styrelse@racc.nu så tar vi kontakt
med alla tips vi får!
Vi söker som alltid efter eldsjälar som kan tänka sig att hjälpa till i våra kommitteer och om just du
känner dig manad så är du välkommen att kontakta oss på styrelse@racc.nu så berättar vi gärna mer!
Inom kort kommer det att publiceras en omplaceringssida på www.racc.nu för att kunna erbjuda
alla Cane Corso ägare hjälp med detta när det som inte skulle hända händer.

Tillsist vill styrelsen påminna er alla om att boka in 31/7 då vi har vår rasspecial och samtidigt vår
medlemsträff. Vi hoppas på riktigt många anmälningar med kanonfina hundar och härliga ägare. Så
se till att boka datumet redan nu för en garanterat trevlig dag!
Följ oss gärna på vår Facebooksida eller vår blogg!
https://www.facebook.com/RasOchAvelsforeningenForCaneCorso?fref=ts
http://raccblogdotcom.wordpress.com
Väl mött!
Styrelsen i RACC

Kallelse till ordinarie årsmöte
för Ras och avelsföreningen för Cane Corso
Alla medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte den 30 Mars 2014.
Plats: Studiefrämjandets lokal, Borås
Tid: kl 14.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Motion som medlem önskar få behandlad vid klubbens ordinarie årsmöte skall skriftligen
överlämnas till styrelsen senast tjugoen (21) dagar före årsmötet. Kontaktuppgifter till
valberedningen finns på www.racc.nu
Klubben kommer att bjuda på fika, föranmälan till sekreterare@racc.nu
senast 25 mars

Välkomna!

