Rasklubbsträff 2017-01-28
Hjärtligt välkomna till Rasklubbsträff 2017-01-28 dvs. lördag kväll kl. 20:00-22:00.
Vi skall under hela Organisationskonferensen arbeta tillsammans med AG Organisation 2020
kring de utmaningar som SBK står inför och med utgångspunkt i SKK:s förslag till ny
organisation. På dialogmötena med FS så har ni fått ta del av arbetsgruppens arbete hittills och ni
kan följa arbetet på SBK:s hemsida.
Inför organisationskonferensen 28-29 jan 2017 har arbetsgruppen fått i uppdrag att ta fram
underlag för information, dialog och frågor som rör:


SKKs utredning som presenterades den 19 nov 2016



AG kortfattade presentation för FS den 3 dec 2016



Deras Swotanalys

Agenda för rasklubbsträff
Rasklubbsträffen har samma tema, men här fokuserar vi på de frågor och utmaningar som ni rasklubbar
har och ställs inför.
Vi inleder med en gemensam sittning med Distriktsforum om SBK:s KÄRNVÄRDEN.
Under Rasklubbsträffen kommer vi under en del av kvällen ha möjlighet att få svar på eventuella frågor till
AG Översyn Organisation SBK, då de är delaktiga under Rasklubbsträffen.
Maila gärna in frågor som kan beredas i förväg om det är möjligt. Maila dessa senast 2017-01-20 till
kirsten.wretstrand@brukshundklubben.se.
Därefter skall vi arbeta i grupper där vi diskuterar nedan frågeställningar. Diskussionerna sammanställs av
respektive grupp och redovisas under kvällen samt i storforum under söndagens återsamling. Dessa
diskussioner/sammanställningar kommer förhoppningsvis att vara AG översyn Organisation SBK till
hjälp i deras fortsatta arbete.
Frågeställningar:

1. Samarbete mellan raser i samma klubb
Kan flera raser ingå i samma rasklubb? Vad skulle vinsterna vara, finns det nackdelar?
Diskutera fram ett förslag till upplägg. Hur säkerställer man att varje ras får sin plats i klubben?
Behöver stadgarna förändras för att fungera bättre?
Går det att samarbeta kring poster som kassör, sekreterare, klubbtidning, RAS/statistik, Utställningar,
Rasmästerskap, annat?
Det finns raser som har/har haft samarbete. Vilka är deras erfarenheter?

2. Avelsansvaret
Hur kan avelsansvaret utvecklas? Hur skall en optimal organisation se ut för att förvalta och
utveckla avelsansvaret för våra bruksraser? Vem skall göra vad, på vilka nivåer, behövs ny
kompetens?
Hur säkerställs att lokalklubbarna även fortsättningsvis arrangerar MH?

Väl mött!
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