
Lite anteckningar från Ordförande/klubbkonferens den 16 april i Vrigstad 

Hur bemöter vi varandra? Har man ett förtroendeuppdrag, vad betyder det?                                       

Nya tider, nya medier, snabbt, stor spridning. Slutna grupper på typ facebook, lätt skriva det som inte 

vill sägas, utan att tänka efter. Censurera inlägg?                                                                                          

Det refererades till artikel i Hundsport, HATA HATA HATA.  

Vi gick igenom policy för medlemskultur inom brukshundklubben, för många ny. Även andra gicks 

igenom såsom alkohol och drogpolicy, policy för hundhållning samt etisk policy för prov och 

tävlingar. Grupparbete på dessa följde mest om vår medlemspolicy. 

Anteckningar från grupparbetes redovisning: 

Det upplevdes positivt att det finns policyer som rättesnöre. Kvalitetsstämpel. Kanske presenteras 

redan första gången på klubben, kanske att använda i sina trivselregler på klubben. Olika policyer bra 

för det ger styrelserna råg i ryggen, att ha något att luta sig emot. 

Man behöver samsyn mellan klubbar och distrikt, dvs regler som är likvärdiga när man hanterar 

problem. Genom policyerna är det bra att man får klarlagt att ingen skall agera utifrån privata 

intresse.  

Utskick görs med lite olika länkar samt de olika policyerna i PDF format till klubbarna samt att dessa 

läggs på distriktets hemsida. Kan utdrag från Hundsportartikeln fås skickas den ut till klubbarna.  

HUS sektorn informerade om sitt arbete bl.a. Kulträffen som ger kickar till klubbarna. Framåt skall 

kurserna ha fasta starter, grundmodulen är öppen för alla medlemmar. Om man går vidare i 

utbildningen blir kraven blir större. Grundmodulen bra för att uppdatera gamla instruktörer. 

Det diskuterades om pengar, stor spridning på både medlemsavgifter och kursavgifter.  Nu är 

förbundsavgiften 360,00 och distriktet får 45,00 resten går till klubben, alltså stor skillnad på hur 

mycket klubbarna får av medlemsavgiften. När det gäller kursavgifter, tänk: Vi har ju världens bästa, 

välutbildade instruktörer, var inte rädda att ta betalt. Dyrare kurs kan upplevas bättre! 

Öppet forum om olika klubbfrågor, en handlade om inspirera och aktivera medlemmar. 

-Efter kurs gratis prova på eller inspirationsdag, träningskvällar, hjälp till träningsgrupper,-premiera 

personer i olika funktioner, -låta aktiva funktionärer gå egna kortkurser för någon guru, -ha 

trivselträffar för alla klubbmedlemmar med gratis fika, -skapa medlemskommitté/PR för att ha olika 

aktiviteter på klubben, -ha ungdomens dag och inbjudningar på skolor, -vid slutet av kurser bjuda in 

till nästa, - samma instruktör följer flera kurser för nya hundägare som ger bra sammanhållning på 

det gänget, - infokvällar under den mörka årstiden. 

 

 


