
Minnesanteckningar Medlemsmöte 4

Tid: 22-05-23 Plats: Digitalt via Teams kl. 20-21

Närvarande: Ewa Johansson, Jinny Balogh, Angela & Robert Abrahamsson, Palle & Lena
Werdelin, Anki Siinkonen, Håkan &  Gunilla Sevholt, Ann-Marie Frendin,  Mike & Martina
Berglund, Rikke Greve

§ 1. Mötets öppnande
Ewa Johansson öppnar mötet.

§ 2. Mötets behöriga utlysande
Inbjudan 13 maj

§ 3 Funktionärer till tävlingar i 7HS 2022

Tankar och diskussioner som förs:

Vi behöver utbilda funktionärer.

- En starter behöver vara på plats 3 timmar innan tävlingsstart.
Startar du upp 490 boxen så startas även 550 boxen upp.
Palle, Anders, Claes, Anki kan funktionen i dagsläget.
Palle visar gärna hur det går till.

- Abrahamssons: Funktionärsdag vore bra att ha. En lista med alla funktionärer som
behövs och vad den posten innebär. Faddrar kan utbilda “nya” funktionärer.
Krav på funktionärer vid träningar. Viktigt att veta vad man behöver göra, hur den
arbetsuppgiften genomförs.

- Werdelins: Ett förslag är att ha olika funktionärsposter vid träning.

- Berglunds: Föregående år bestämdes att olika grupper skulle utbildas på olika poster.
Att kunna två-tre olika poster på en bana är viktig för delaktighet. Utgå från
medlemslistan vem kan vad i dagsläget, vilka två poster kan du tänka dig lära dig.



- Frendin: Vore bra att veta vilka funktionärsposter som finns och veta vilka som kan
vad.  Skapa en funktionärslista.

- Vissa poster är väldigt betungande: Harförare, banläggare, domare, speaker, café - här
behöver vi utbilda fler.

- Det finns många funktionärsposter som ligger “utanför” banan och som kanske inte
syns. Eller där man har flera funktioner och inte riktigt hinner med sin egen
tävlingshund.

- Sammanfattningsvis bestämmer vi att vi börjar med att starta upp en grupp som
identifierar och sammanställer funktionärsposter och vilka som kan vad, vad man kan
tänka sig utbilda sig inom och vilka kritiska funktionärsposter som behöver utbildas
inom snar framtid. Rikke, Palle & Abrahamssons  (Rikke är sammankallande) startar
en grupp som skapar en överblick över vem som kan vad och identifierar vad och
vilka positioner som kräver utbildning. Palle utbildar vid behov på de positioner han
kan.

§ 4. Övriga frågor

Lördag: 28/5 är det Hundens dag.
Abrahamssons: Under dagen finns det stor möjlighet att få in intressenter till klubben
och visa upp klubben. Skulle det varit av intresse av att ha ett racinglopp, hundar som
människor kan komma och klappa, ett reklamblad vilka vi är, testa släphare med egna
hundar, visa upp vad en greyhound är, hur hundarna ser ut när de tävlar osv?
Cafét står Abrahamssons för under dagen.

Att anlägga banan tar 3 timmar i förberedelse. Släphare kräver inte samma
förberedelse.

- Vilka kan delta: Abrahamssons, Gunilla, ev Jinny

- Angela lägger ut och frågar på medlemssidan om det finns fler som kan tänkas
närvara på lördag och visa upp klubben.

§ 5. Mötet avslutas


