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1 - Vilket mervärde är det att ha rasklubbar, lokalklubbar och distrikt i
samma organisation?
• Samordning inom ett mindre område
• Fler och mer aktiva medlemmar
• Mer verksamhet på klubben
• Kompetensbredd och kompetensöverföring
• Starkare organisation med ett tätare samarbete
• Ökad förståelse
• Sätta gemensamma mål
• Större intresse för SBK-grenar på lokalklubben
• Ökad möjlighet till breddat utbud
• Dra nytta av raskunskap från rasklubbarna vid kursverksamhet
• Mängden utbildningar ökar totalt
• Samma folk i rasklubb och lokalklubb
• Lokal- och rasklubb kan dela anläggning
• Vi är starka tillsammans
• Skapa forum och nätverk
• Vore en fördel om rasklubbar kunde få låna lokalklubbar, planer och stuga

2 – Hur kan vi utveckla samarbetet och dra nytta av varandra?
• lära oss av olika typer av in- och utlärning
• Länka valpköpare till en lokalklubb i närområdet
• Skapa nya kursformer
• Tillåta rasklubbsdelar eller sektioner direkt i en lokalklubb
• Samarbete mellan lokal- rasklubb och distrikt skulle underlättas av
gemensamma geografiska områden
• Mer positiv attityd
• Sammanhållning vid centrala aktiviteter
• Ge möjligheter att sätta gemensamma mål
• Ökad kompetens om bruksarbete
• Lära sig om olika rastyper
• Inventering i distriktet om kursbehov
• Lokalklubbar samverkar med funktionärer och tävlingar
• Tydlig definition av distriktens uppgift
• Möjlighet att flera klubbar kan dela en styrelse

2 – Hur kan vi utveckla samarbetet och dra nytta av varandra?
• Se till att små distrikt har råd att utbilda (dela mer centrala pengar)
• Lägga utbildningar vi internet
• Samordna instruktörsutbildningar
• Små rasklubbar organiserar sig tillsammans
• Glöm att ”använda” studiefrämjandet
• Distrikten kan hjälpa till att samarrangera tävlingar och utställning
• Gå kurs på flera olika lokalklubbar men vara medlem i en
• Utveckla arrangemang av MH och MT så att det blir lättare och gynnar båda parter
• Färre distrikt? 18 rasklubbar ska i dag ha 18 SBK representanter i distrikt
• Hyra ut anläggningar till varandra
• våra centrala verksamheters grundvärden - hur supportas de av en organisation?
• Gemensamma sektorer i distriktet
• Gemensamma styrelser i distriktet
• Distriktmedlemskap istället för lokalmedlemskap
• Rasklubbarna ska dra nytta av varandra

2 – Hur kan vi utveckla samarbetet och dra nytta av
varandra?
• Samarbete! Räck ut handen istället för att stänga dörren
• Alla klubbar behöver inte göra allt
• Ge rasklubbar mer inflytande genom rösträtt i distrikt
• Samhörighet och samordning

3 – Hur kan vi utveckla samarbetet med SKK:s länsklubbar och andra
specialklubbar?
• Systemsamordning, driftsamordning av IT-system
• Visa på att vi finns på många ställen i Sverige
• Samarbete med gemensamma arrangemang
• Funktionärssamordning
• Marknadsföring
• Utbildningar
• Gemensamma resurser, t.ex. kassörer
• Andra klubbar får gå utbildning hos SBK
• Dela marker med jaktfolk
• Skapa öppenhet och tillåtande klimat
• Hundungdoms kunskap
• Respektera varandras verksamhet
• Skapa forum och nätverk
• Skissa på en bra, samlad och stark hundorganisation i samverkan
• Tänka i andra banor, gränslöst
• Lära känna varandra

Övriga synpunkter
• Det negativa tänket dominerar diskussionen
• Öppna för mångfald
• Kunskap
• SBK ska bestämma över sina egna
utställningar; när och var.

