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Belöningssystem
Just nu håller styrelsen på att ta fram ett belöningssystem för
medlemmarna. Syftet är att det ska löna sig att arbeta ideellt för
klubben. Vi tar gärna emot förslag på uppgifter som bör löna sig att
utföra samt upplägg.
I och med detta kommer schema för gräsklippning och städning av lokalen inte förekomma
längre, utan styrelsen meddelar på hemsidan när det behövs utföras uppgifter. När sysslan
är utförd fyller man själv i tiden på hemsidan i belöningssystemet. Timmar man lagt ner på
klubben kommer sedan kunna tas ut i nån form av belöning. Vilken form belöningarna ska
ha har styrelsen ännu inte beslutat om, men är även ett ämne vi kan diskutera på
medlemsmöte.
Medlemsmöte
För att öka inflytande av våra medlemmar anordnar LHU:s styrelse ett medlemsmöte. Den
18/8 klockan 10 hoppas vi på att se dig på klubben för att diskutera de punkter du tycker är
viktigast just nu!
Syftet är att öka delaktigheten för medlemmarna, men också ett tillfälle för en fixardag efter
mötet då vi gemensamt utför underhåll på klubben. Vi bjuder på korv med bröd, och
anmälan sker på följande länk: https://forms.gle/tkmthy6yA6rZS5HR7
Medlemsvägg i hallen
Det finns förslag på att ha en vägg med bilder och info om klubbens tävlingsekipage för att
uppmärksamma våra duktiga medlemmar. Vi i styrelsen vill veta om detta är något som fler
efterfrågar och vi kommer ta upp frågan under medlemsmötet.
Max 25
Då uppslutningen inte varit vidare stor beslutar vi att pausa Max25-aktiviteterna tills vidare.
Vi i styrelsen har beslutat att tematräffar är öppna för alla medlemmar oavsett ålder
framöver. Extra roliga teman på lov etc ex äggjakt kommer däremot vara endast för Max 25.
“För instruktörer”-sida
På vår hemsida har vi en sida som heter “för instruktörer”. Du som är instruktör (eller
intresserad av att bli) kan där hålla koll på vad som gäller när du planerar kurs, vem du
behöver kontakta och så vidare. Sidan kommer uppdateras mer i höst dock.
Förslag: arvode för styrelsen
I linje med belöningssystemet för medlemmar och för att göra det mer attraktivt att ingå i
styrelsen har vi förslag på att införa ett arvode för vår invalda styrelse. Förslaget grundar sig

främst på billigare hallhyra, men också eventuellt en summa pengar för varje styrelsemöte
man deltar på. Vi önskar att våra medlemmar funderar på detta förslag till medlemsmötet.
Skicka in dina prestationer-sida till hemsidan!
Du kanske har sett att vi har en ny sida på vår hemsida där du som tävlande medlem kan
fylla i prestationer du och din/a hund/ar uppnått under året. Detta är till för att underlätta för
dig så att du slipper komma ihåg allt till årsmötet då vi brukar uppmärksamma våra
framgångsrika ekipage med presentkort.

Och så slutligen lite information från våra sektioner:
Agilitysektionen
● FB-grupp skapad, antal medlemmar: 21 medlemmar (9/6)
●

Arrangera agilitytävling!
Vi har medlemmar som är intresserade av att arrangera agilitytävling, men flera är
oerfarna och behöver stöttning. Om du har erfarenhet av att arrangera och kan tänka
dig att sprida din kunskap vidare, kontakta styrelsen. Vi vill gärna bygga upp en aktiv
agilitysektion och börja arrangera tävlingar igen då det legat lite i träda de senaste
åren.

●

Veckans bana inomhus
Vi kommer börja erbjuda veckans bana inomhus då flera tillfällen regnat bort. Vi
undrar även om det finns intresse för andra banor än klass 1?
Veckans bana kommer kosta 50 kr/ekipage och då får man träna i 3 timmar
tillsammans med de andra medlemmar som deltar. Medlemmarna är själva ansvariga
för att hitta en banskiss som ska användas.
Observera att veckans bana fortfarande kommer arrangeras även utomhus utan
kostnad vid bra väder. Håll utkik i fb-gruppen för att se om det blir inne eller ute
aktuellt tillfälle.

●

Freestylesektionen
FB-grupp skapad, antal medlemmar: 14 medlemmar (9/6)

●

Rallylydnad
FB-grupp skapad, antal medlemmar: 19 medlemmar (9/6)

●

Rallyboden
Just nu håller rallyboden på att bli ihopbyggd. Superbra initiativ!

●

Arrangera tävling-möte!
Precis som för agilitysektionen har vi medlemmar som är intresserade av att
arrangera agilitytävling, men flera är oerfarna och behöver stöttning. Om du har
erfarenhet av att arrangera och kan tänka dig att sprida din kunskap vidare, kontakta
styrelsen. Vi vill gärna bygga upp en aktiv rallysektion som erbjuder tävlingar året

runt.
●

Veckans bana
När rallyboden är förädigmonterad kommer vi börja erbjuda veckans bana även i
rallylydnad.

● DogSense utbildning rallyinstruktör
Styrelsen undrar om det är någon medlem som vill gå utbildningen för att bli instruktör. Då
det är ont om tid för anmälan är det snabba bud som gäller! Kontakta styrelsen snarast om
du är intresserad.
Nosework
● FB-grupp skapad, antal medlemmar: 7 medlemmar (9/6)
●

Ny instruktör
I höst kommer vi ha en nyutbildad nosework-instruktör: Ann-Christin Brorsson. Håll
utkik på hemsidan efter kurser!

Med detta önskar styrelsen alla medlemmar
en riktigt härlig sommar!

