Distriktsforum 2017-01-28
Hjärtligt välkomna är ni till Distriktsforum 2017-01-28 kl.20:00-22:00.
Kvällens agenda:

- Kärnvärden
- AG Organisation 2020
Inför organisationskonferensen 28–29 januari 2017 har arbetsgruppen fått i uppdrag att ta fram
underlag för information, dialog och frågor som rör


SKK:s utredning som presenterades den 19 nov 2016



AG kortfattade presentation för FS den 3 dec 2016



Swotanalysen

Under Distriktsforum lördag kväll kl.20:00-22:00 kommer vi att under en del av kvällen ha
möjlighet att få svar på ev. frågor till AG Organisation 2020 då de är delaktiga under Distriktsforum. Maila gärna in frågor som kan beredas i förväg om det är möjligt. Maila dessa senast 201701-20 till Piia.nora@brukshundklubben.se.
Vi kommer att under kvällen arbeta i grupper där vi diskuterar nedan punkter. Diskussioner
sammanställs av respektive grupp och redovisas under kvällen samt i storforum under söndagens
återsamling. Dessa diskussioner/sammanställningar kommer förhoppningsvis att vara AG
Organisation 2020 till hjälp i deras fortsatta arbete.

1. Aktiva medlemmar
Hur kan vi tillgodose SBK-medlemmens behov och önskemål (avser allt från hundungdom, tävling, träning till vardaglig aktivering)?
Hur kan vi öka värdet för SBK-medlemmar?
2. Sunda hundar
Hur kan vi möta samhällets behov av/myndigheternas behov (patrullhund, Räddningshund, servicehund etc.)?
Vardaglig aktivering för alla raser i allmänhet, bruksraser i synnerhet.
Hur kan SBK tillgodose det specifika rasansvaret för bruksraserna?
Hur kan rasklubbarna för de raser som SBK har avelsansvaret för samverka på ett
effektivt sätt?
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3. Organisation
Hur kan vi organisera oss från lokalklubb till central nivå. måste alla lokalklubbar och
distrikt ha ”samma” verksamhet, hur kan vi specialisera oss (tex. Vi har svårt att tillsätta
förtroendevalda poster)?
Hur kan vi skapa gemensamma funktioner för (bokföring, kontoplan, arkivering, tävlingsadministration)?
Hur kan distrikt, lokalklubb och rasklubb utveckla och förbättra en framtid tillsammans?
(tex. ta tillvara kompetenser)?

Väl mött,

Utskottet för organisation
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