INBJUDAN TILL Ordförande Konferens
För Ordförande eller annan utsedd i styrelsen.
Plats: Tomtens BK
Tid: 2018-11-20 kl 19.00 – 21.00

På programmet:
¤ Hur skapa intresse för
distriktet
¤ Samarbeten över
gränserna
¤ Framtiden
Ingen föranmälan behövs, vi bjuder på fika….

Väl mött !
Distriktstyrelsen

Minnesanteckningar ordförandekonferens 181120 Tomten Bk
Ordförande förklarar mötet öppnat klockan 19.03.
Enligt stadgar skall ordförandekonferens arrangeras.
12 klubbar närvarande
Falbygden Bk, Götene Bk, Hjo Bk, Lidköping Bk, Mariestad Bk, Skara Bk, Skövde Bk, Tidaholm Bk,
Tomten Bk, Töreboda Bk, Vara-Grästorp,
Från distriktsstyrelsen närvarade Jan-Olof Säll, Ulla-Britt Norberg, Carina Swartling, Jan Åberg,
Gunilla Römmel, Pelle Karlsson, Annelie Karlsson Karjalainen
Hur skapa intresse för distriktet?
Styrelsen upplever som D- styrelsen fått en B roll.
Vid medlemsmötet närvarade endast 6 klubbar.
Delas in i 3 grupper för att diskutera frågan. 20 min
Styrelsens tankar
• Delta på klubbars medlemsmöte
• Mer informationen på hemsidan – klubbarna kunna lägga ut på hemsidan vad som händer i
klubbarna.
• Vända sig till andra D-styrelse
• Ev bjuda in kommitté ansvariga till styrelsemöten
Grupp 1
• Mer närvarande distriktsstyrelse
• Vidareutbildning gamla instruktörer
• Subventionerade utbildningar
• Synas ute i allmänheten
Hallsberg Bk körde valpkurser gratis och fick behålla många av dessa.
Grupp 2
• Kan inte hitta några saker som D-styrelsen kan bli bättre på.
• Problemet är att man inte når klubbarna.
• Problemet är möteskultur och ideellt arbete inte det samma.
Grupp 3
•
•

Synpunkter att det måste ut tidigare inbjudningar och kallelser
Hemsidan under all kritik.

Diskussioner
•
•

Påminna om uppdateringar av uppgifter på hemsidan.
Förslag uppkom webbmaster kan sända ut förfrågan till klubbarna vad dom har på gång för att
anslå på hemsidan.

•

Töreboda Bk upplever att dom inte får svar på frågor dom sänt in till D-styrelse.

•

D- Styrelse kommer i fortsättningen svara på mail inom 3 dagar

Jobba över gränsen
Grupp 3
• Svårt med det tänket då man är inne i sitt egna på sin klubb
Diskussioner:
Ger Töreboda stor eloge då man saknade folk för ett antal år sedan.
Körde tävlingar fast man fick jaga och låna folk från andra klubbar för att kunna köra det.
Bjuder in extra dom klubbar som saknar funktionärer till ex tävlingsledare möte mm för att
presentera vilka som finns att tillgå även om man inte har egna.
Samarbete över gränserna även gällande kursverksamheten.
Många grenar så klubbarna orkar inte med. Flera nya grenar har kommit till.
Agility drar in bra med pengar på tävlingar till klubbarna.
Många försvinner från klubbarna efter sina kurser och få väljer gå vidare till
tävlingsverksamheten.Vi behöver få ut det mer igen bruks och lydnad.
Alla tävlingsnivåer vilken gren man än kör så är det medlemmar som vi kan få kvar i våra
klubbar. Glöm inte prata tävling på våra kurser.
Förslag att alla klubbar kör via SFR då kan SFR se om det är någon inte kommer med ex.
Tibro. Så ser man att det finns platser vid närliggande klubbar och kan erbjuda plats där
istället.
Grupp 2
• Har redan mycket samarbete över gränserna.
• Uppdatering av distriktskatalogen bör göras.

Grupp 1
• Hänvisar till närliggande klubb mot var kursdeltagaren bor när man inte har plats för dom.
• Föra ut så att alla klubbar tänker på att förmedla vidare

Övrig information
Vid årsmötet avgår Jan-Olof Säll och Ulla-Britt Norberg.
Alla klubbar måste hjälpas åt för att få en distriktsstyrelse vid årsmötet.
Valberedningen (vilka klubbar som ingår 2018 – 2020)
Tidaholm Sk 2018
Tomten
Töreboda
Tomten Sk 2019
Töreboda
Vara-Grästorp

Töreboda Sk 2020
Vara-Grästorp
Billinge
Förslag att avgående ur styrelsen ingår automatiskt i valberedningen
Valberedningens ska jobba under hela året och inte börja i november – december.
Skicka ut och påminna klubbarna om valberedning och årsmötet.
SBK har gjort om utbildningsplaner för instruktörsutbildningarna.
Tävlingsledarutbildning lydnad är planerad till 19 – 20 januari 2019 - sista anmälan 5 januari
Tävlingssekreterare utbildning kommer köras i Mars 2019.
Ordförande påminner om årsmötet 9 mars Örnsro Skara.
Väldigt trevliga diskussioner.
Mötet avslut klockan 21.00

Vid pennan
Annelie Karlsson Karjalainen
Sekreterare SBK Skaraborg distrikt

