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Följande frågor diskuterades.

Återkoppling förra årets konferens.
Anteckningarna från förra årets konferens gicks igenom, vad vi lyckats att förbättra och vad som
återstår.
Tips om aktiviteter som kan arrangeras tillsammans med Studiefrämjandet,utbildningar,aktiva
hundpromenader mm.
Påminnelse om vikten av att uppdatera distriktskatalogen omgående efter årsmötet!

Kongressen.
Per Dahlgren informerade om vad som togs upp och beslut som togs på kongressen. Per påminde
också om höjningen av medlemsavgiften till 340:- så man tänker på detta inför årsmöten.

MÅL-styrning.
Per höll en genomgång av hur det fungerar. Vision-mål.
Gruppdiskussioner följde ang. MÅL-styrning, hur långt har man kommit ute i klubbarna?
Diskuterade också  hur ordförandekonferenser ska arrangeras, 2 ggr om året? 2 veckor efter kong-
ressen och i november?
Diskuterade också om hur man ska få medlemmar att engagera sig både i lokalklubb och i distrikt.

Privata aktörer-hur bemöter vi dem?
-Marknadsför oss!
-Meriter!
-SBK!
-Se överkursutbytet!
-Tala om hur bra vi är!
-Kan vi ta ut mer i kursavgift så instruktörer kan få ut arvode?
-Vidareutbildning till instruktörer?
-Uppmuntra dem!!!
-Sikta på instruktörerna, vi klarar oss inte utan dem!
-Vi ska visa oss mer och bättre!
-Titta på de klubbar som lyckats bättre!
Är det ok att klubbmedlemmar hyr in en ”egen” instruktör och har kursen på klubben?
Sölvesborgs BK har samarbete med en privat instruktör. De svarar gärna på våra frågor!

Organisationen.
Jan-Olof Säll informerade om hur organisationen är uppbyggd. Kunskapen i klubbarna hur den 
fungerar är nog ganska dålig.
Budskapet om vad distriktet gör och till vilken nytta för klubbarna måste föras ut!

Lokalnivå.
Arbetsordning: protokollför alla beslut! Var noga med detta! 
Uppdatera distriktskatalogen och hemsidan, alla kontaktuppgifter måste vara aktuella.
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Sociala medier.
Policy i klubben?
På hemsidan kan man ju styra. Språket ska vara vårdat. God ton. En person sköter det på sidan.

Medlemsmodellen, bok.
Jan-Olof tipsar om boken Medlemsmodellen som han tycker är väldigt bra och som kan vara använd-
bar för oss. (trinambai.se, medlemsutveckling.se)

Vid datorn, Lalla Hammarström.
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