Medlemsmöte 2014-08-30
 Hur skall vi få mer medlemmar till klubben? Ett förslag är skilda
anmälningsavgifter.
o Rabatterat medlemspris om man är med i fler SKK anslutna klubbar då
det blir mycket pengar i medlemsavgifter och man får välja de klubbar
som man ”måste” vara medlem i.
o Sektorer runt om i landet där det finns träningsgrupper.
o Kurser som anordnas genom SHFK och som är billigare för
medlemmar.
 Vi vill gärna ha era åsikter om hundaktiv. Om programmet skall kunna
utvecklas vill vi veta vad era önskemål är om vad som skall vara med och vad
som inte fungerar i dagsläget.
o Man får inte alltid bekräftelsemail och därför får man ibland många
anmälningar på samma tävling.
o Det hade varit bra om man kunde se sina anmälningar under mina
sidor.
o Att man ser att arrangörerna har sett att man har betalat.
 Domarprotokoll. Finns det önskemål om hur de skall se ut och om vad som
skall stå med på dem?
o En ruta med avdrag och för kommentarer i varje kategori.
o En gemensam förkortningslista.
 Uttagning av landslaget. Hur tycker ni att det borde gå till? Kom gärna med
förslag.
o Att sätta ledaren i positionen att ensam plocka ut landslaget.
o Laget borde vara ”rullande” med färska resultat som underlag. Det
borde vara uttagningstävlingar ung. var tredje månad.
 Landslagsledning för 2015. Styrelsen är i full gång med att ta ut ledningen för
nästa år men vill gärna ha fler åsikter och gärna förslag.
o Erika Johansson
 Övrigt som kom upp
o SKKs handläggningstid från anmälan till godkänd tävling är otroligt
lång på sommaren.
o Det är bra om arrangören kan söka minst 6 månader innan tävling.
o Det är viktigt att alla info om lanslagets åtaganden/ekonomi finns redan
från början.
o Riktlinjer för en landslagscoach/ledare/värd behövs.
o Workshops/clinics där medlemmar får vara med med landslagsinslag…
o Diplomrosetter på lager.
o En representant i PtK.

