
 

Sektormöte 200311, minnesanteckningar 

 

Stor uppslutning med mycket info om klubbens aktiviteter och bra synpunkter. Så bra att träffas, 
prata, lär mer om varandra och öppet för alla som vill delta i klubben. 

Allt för att klubbens verksamhet kan flyta på, att vi är uppdaterade om varandras idéer och problem. 
Och om hur ”klubben” fungerar och om planer i olika sektorer. 

Allmänt diskussioner om hur vi inspirerar fler att lära mer om brukshundklubbsverksamhet, att fler 
vill delta på olika sätt, bjud in och ta med andra. Vår klubb har behov av fler instruktörer och 
funktionärer. Det finns fler som är hundintresserade än vi.                                                                           
Vi vill kunna erbjuda kurser för hundägare av olika slag. 

Agility har stora tävlingar, ungdomar vill vara funktionärer, mattan hal nu, några hinder trasiga. 
Öppen bana-träffar lite regelbundet, hinderfrågor. Priser till tävlingar diskuterades. 

Stugfogde, dränering undersöks, elskåp, grusning, brunnar (skiss finns på tavla), belysning.        
Mycket info om anläggningen finns i klubbpärmen + bruksanvisningspärmen. 

Kökssektor har nytt förråd i källaren, spara inte på färskvaror i kylen, påminnelse och beställningar 
tex gul lapp, meddela när stor verksamhet kommer. 

Ungdomar har 8 träffar per termin, blandat. Fått uppskattning för mkt bra bemötande. 

PR sektor bildad med många idéer, Fler behöver hjälpas åt för att hitta annonsörer och sponsorer. 

Klubben syns extra då ”hunden” visas vid träffar med olika grupper av barn och äldre. Mycket bra 
reklam för klubben, ska inte glömmas. 

Utbildningssektorn har mycket på gång med olika typer av kurser. Valp och fortsättning, liksom rally, 
nosaktivering och fortsättning, allmänlydnad, mixlydnad, agility, spår, startklass, rapport, aktivering.            
Många idéer på nya typer av kurser, kortkurser, speciellt ämne, alternativa tider, prova på. Det är 
många som har utbildning och andra som också kan ha kurser med kunskap och rekommendation.              
Vi inspirerar varandra och starta igång, det är inte alltid någon annan som ber.                                     
Info om morot/ uppskattning finns för instruktörer som har kurs, sökes hos styrelsen.             
Avdelning av hallen planeras, hallen är dragplåster för vår kursverksamhet. Alla som vill ha kurs i 
hallen måste planera tider med sektorn och info till hemsidan.                                                                                                 
Marianne listar kursintresserade, ofta kö på speciellt valpar, och har anvisningar på hur man startar 
upp kurs, samarbete med studiefrämjandet, klubbpärmen kan uppdateras.  

Klubbpärmen förenklar med anvisningar om allt möjligt – fyll på! 

 

Antecknat som jag uppfattat / Karin 


