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Hej igen!
Tack till alla er som kom till årets första medlemsmöte med grillning! Jag tycker det var ett bra möte
med många synpunkter och idéer som vi i styrelsen ska ta med oss i vårt fortsatta arbete. Tack även
för era förslag på teman inför höstens kommande medlemsmöte. Vi tar till oss även det, undersöker
och ser vad det blir som slutprodukt av era förslag.
Jag fick till uppdrag att återkomma till er med svar/förklaringar på de synpunkter som framkom
gällande utbildningssektorns uppdrag samt förslagen till PR-sektorn. Jag har nu undersökt det och ska
försöka mig på en sammanfattning av det jag fått till mig. Tack än en gång för era synpunkter! Utan
dem kan inte klubben utvecklas till det bättre.
Varför blev det ingen valpkurs över sommaren?
Utbildningssektorn tycker självklart att det var synd att det inte blev någon valpkurs. Problemet var ju
inte att det saknades intresse från instruktörerna. Det fanns de som blivit utsedda att hålla i
kursen/kurserna. Bristen i förfarande var hur anmälningen togs emot till kursen. Det fanns helt enkelt
inga anmälningar inkomna via hemsidan. Det utbildningssektorn i efterhand kan se är att felet var att
det inte togs namn och telefonnummer vid förfrågan, utan istället hänvisades till att anmäla sig via
hemsidan. Det är ett lärande i det och kommer att åtgärdas till nästa aktualisering av kurser på
klubben.
Styrelsen måste diskutera hanteringen av kursanmälningar så att det fungerar till fyllest för de flesta i
alla fall och att det finns en tydlighet i hanteringen av anmälan.
Instruktörsmöten?
Ja, där är det bara så att utbildningssektorn får lägga sig helt platt. Det har helt enkelt inte fungerat
så bra av olika anledningar. Detta är något som vi måste processa oss fram till någon bra lösning för
alla i styrelsen och vara mer tydliga med vad som gäller. Otydligheter ger alltid en massa fria
tolkningar av var och en. Där lovar jag bättring!

Mindre träningsstege?
Jag har framfört det till utbildningssektorn att det finns önskemål om en mindre träningsstege för
förfogande och det är också en fråga sektorn får ta med sig tillbaka till nästa styrelsemöte hur det ska
kunna ordnas.
Uppvisningsgrupp – PR?
Även detta är framfört till PR-sektorn. PR-sektorn får titta över en organisation över hur det skulle
kunna hanteras till nästa styrelsemöte och presentera ett förslag. Där vill jag också framföra om det
finns någon medlem som har intresse att medverka så tar ni bara kontakt med undertecknad,
styrelsen eller PR-sektorn.

Jag kan bara å styrelsens vägnar beklaga att vi inte riktigt hanterar allt inom klubben, men jag ser
ändå en stor utvecklingsmöjlighet med mycket små medel. Jag ser redan ett större engagemang
bland medlemmarna och en vilja till utveckling.
På nästa styrelsemöte kommer vi att ha en punkt just vad som handlar om organisation, rutiner och
ansvar inom klubben, så nog arbetar vi åt rätt håll i alla fall.
Tack än en gång för ert engagemang och synpunkter! Utveckling börjar ske med en viss öppenhet.
Det är bra!

Ha en riktigt skön sommar och njut av den varma årstiden! Var rädda om er och era fyrfotade vänner.
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