Minnesanteckningar gemensamt möte ordföranden och tävlingsledare 191123
Deltagare: Samtliga deltagare från ordförande- och tävlingsledarmöte

Sällskapen runt
Örebro - bra år, mycket publik under jubileet, byggt om harmaskinen, går tystare och säkrare. Jobbar
med förbättringar, några nya medlemmar
Skellefteå – SM gick bra, mycket jobb. Inställda tävlingar pga för få anmälda.
GHS – relativt bra säsong, en inställd tävling. Ny medlem som tävlar. Känns bra
Midlanda – Genomfört tävlingarna med få antal lopp. Eventuellt nya medlemmar på våg in, överlag
få hundar
SHS – nya medlemmar som tävlar, rullar på. Arrendena (2 st) har tidigare rullat vidare men nu måste
sällskapet ansöka vid varje för ena, andra rullar år för år
VHS – första tävlingen inställd pga byte av kassör. Tävlingarna har rullat på bra, injobbade
funktionärer, bra rutiner som funkar.
Alingsås – småproblem med väder men tävlingen kördes. Företagskväll var mycket uppskattat och
kommer att köras igen trots att det tar tid. Bytt 300-buren, 500-buren ska bytas så småningom. Ska
byta toalettenheten i depån så småningom.
NHK - fått bra tips från andra klubbar ang banan. Arrangerat inoff utställning för att få in pengar
utifrån att det ännu är få anmälda till tävlingsdagarna.
Borås – fått igång streamingen bra, lite krångel med den under en period. Lite tjafs med avhopp i
klubben. Gått dåligt ekonomiskt detta år, SM viktigt för att få balans på ekonomin igen.
Arrendeavgiften dubblerades, jobbar för att få tillbaka gamla nivån. Ska skriva nytt avtal, hoppas på
5-årsavtal.
Cimbria – Haft lite teknikkrångel under säsongen. Sista tävlingen med 15 lopp gick bra trots dåliga
väderförhållanden.

Policy för bemötande
Diskussion kring olika beteenden som inte är ok enligt vår policy för bemötande.
De närvarande på mötet var överens om att många beteenden är självklart inte okej, som hot och
personangrepp, att idiotförklara folk mm. Oavsett hur de framförs, ansikte mot ansikte, på sociala
medier, mail eller i telefon.

Några tog upp att de inte ens vill ställa vanliga faktafrågor via tex. Kappsnack då de upplever att
tråden fort kan spåra ur.
Vissa medlemmar tar upp kritik/frågor och får svar, men vill ändå inte förstå, utan fortsätter kritiken
utan att komma med egna förslag på lösningar. Detta upplevs ofta av den som varit med och tagit
fram förslaget som personligt påhopp tillslut.
Beslutas att samtliga sällskap sätter upp punkten Policy på sina medlemsmöten för att på så sätt
påminna alla om hur vi ska bete oss mot varandra.
Sällskap eller enskild medlem - agera direkt när inte policyn följs.
Man behöver inte tycka om alla men alla ska respekteras!

Framtids och marknadsföringsgruppen
Janne informerar om de områden gruppen arbetar med.
Samlat in erfarenheter från olika sällskap – benchmarking enkät. En viktig sak som kommit upp från
publikenkäter är att det är många som inte vet vart mållinjen är, så uppmaning att märka upp tydligt.
Varje sällskap ska ha en marknadsföringsgrupp – ta med idéer till kongressen för presentation i
någon form – ska bli handlingsplan för mål 2020 för varje enskilt sällskap.
Sponsring – en film på några minuter är framtagen som är superbra att visa för sponsorer. Jobbar för
att hitta rikstäckande sponsorer.







De pengar som kommer in via rikstäckande sponsorer ska främst gå till SM men när potten
växer så är tanken att delar ska gå tillbaka till sällskapen (typ utvecklingsbidrag).
Rikstäckande sponsorer ska beredas plats i program på samtliga sällskaps tävlingar.
o Input från sällskapen att sponsorn inte får kräva ensamrätt utifrån att sällskapen ska
kunna ha egna sponsorer
Jobba för att få flerårsavtal
Sätta budget för prispengar till SM
Även jobba på andra sponsoravtal som ger exvis kaffe och andra saker som sällskapen i sin
tur kan tjäna pengar på

Lotteri - banförbättringar
Palle ställer fråga till mötet om det lotteri (där 5000 kronor skulle gå till förbättring av banan) han
hade denna säsong önskas inför nästa år. Ett kraftfullt ja kom från deltagarna på den frågan.
Förtydligande att det sällskap som vinner pengarna skickar in kvitton på det som är köpt för vinsten,
då betalas pengarna ut.

Diskvalificering pga oren löpning
Lars Wicander lyfter frågan angående definition på hund som ska diskas på grund av oren löpning.
Tävlingsdomare ska diskvalificera hund som löper orent. Med oren löpning avses att hund anfaller
och därmed hindrar medtävlande. Denna skrivelse har orsakat mycket frustration både bland
tävlande, publik och domare.
Målsättningen är att ha ett domarmöte, antingen vid kongressen eller under SM-veckan där denna
fråga kan diskuteras.

