Rapport och protokoll från SDK LO konferens 9-10/11 2013
Närvaro:
Malin Johansson, HS
Camilla Rönnqvist, HS
Ingela Jacobsson, HS
Maria Drangel, HS
Folke Lötborn Sthlm LO
Frida Doggsen, Östra LO
Bibbi Larsson, Västra LO
Karin Danielsson, Västra LO
Hille Gadevall, Mellansvenska LO
Eva Blomstrand, Mellansvenska LO
Barbro Kamleitner, AVEL & HÄLSA
Melissa Carlsson, AVEL & HÄLSA
Madeleine Karlsson, PR/INFO/WEB (Södra LO)
Lo konferensen startades med att alla fick presentera sig för varandra.

MÅLSTYRNING
En inledning hölls av Malin Johansson där arbetsbeskrivning med Målstyrning gicks igenom,
vad de skall syfta till och hur vi i SDK skapar SMARTA mål att jobba efter.
1. Specifika
-så att alla förstår var de ska och varför
Mätbara
2. -så att det finns något att mäta målen mot
Accepterade
3. -så att alla är motiverade att jobba mot målet
Realistiska
4. -så att det blir lätt att se möjligheten att nå fram
Tidsbundna
5. -så att det finns en tydlig start- och slutpunkt
Ansvarstilldelade
6. -så att framgår vem eller vilka som har ansvar
Ett antal frågeställningar hade förberetts till konferensen.
Deltagarna arbetade i grupper med att analysera nuläge och ge förslag på aktiviteter som
stödjer målsättningen att öka intresset för vår ras samt öka antalet medlemmar i SDK.
Därefter formulerades målbeskrivningen.som genererades utifrån gruppdiskussionerna
gällande områdena:
1. Hur vi får engagemang och nya medlemmar på Lo nivå, dessa genereras ju automatiskt till
SDK.
2. Hur fångar vi upp dem som har Dobermann och inte redan är medlemmar som kanske inte är
tävlingsintresserade idag.
3. Vad är det som gör att vi from. 2009 haft en minskning på antalet medlemmar på 165 st eller
ca: 30 % och då inte bara orsaken att antalet nyregistreringar minskar, utan vad är det som
gör att intresset för vår ras minskar, vi måste förstå (inte acceptera) denna utveckling innan
vi kan bearbeta den.
4. Hur många medlemmar ska vi öka med/år, är det realistiskt att också fördela ansvar på
Lo’na i denna fråga, med konstruktiva och täta uppföljningar mellan HS och Lo’nas
verksamhet och dess behov?
5. Hur ser det bästa samarbetet ut mellan HS-LO-utskott, vad har vi behov av att förändra?

Önskade utfallet bör ligga till grund för SDK Målstyrning 2014 och skall förankras i HS och
föreslås årsmötet.
Det förhindrar inte att aktiviteterna startas så snart det är möjligt till gagn för medlemmar och
SDK.
Vi såg också ett behov att ha ombud i områdena Värmland och Norrland då det inte finns
Lokalområden aktiva i områdena, men många dobermannägare.
Grupparbeten resulterade i en handlingsplan enligt nedan.
Önskat utfall

Aktivitet
1. Marknadsföra SDK och
lokalområden i sociala medier
bättre. Använda Dobermann
Sverige med >700 medlemmar
för att sprida info om SDK.

Tidplan/Ansvarig
1. From nu, uppdateringar
skall göras löpande.
Ansvarig:Madeleine
Karlsson
2.

2.

Varje LO skapar/uppdaterar
lokal FB sida med aktiviteter.
Försöka fånga upp så många
som möjligt i ett område med
doebrmann, för att bjuda in
dem till SDK och våra
aktiviteter.

1.

Marknadsföra samtliga
aktiviteter (stora som små) på
lokala FB sidor.

2.

Förtroendevalda är aktiva på
sina lokala FB sidor och visar
gemenskap och välkomnar nya
medlemmar.

Att fånga upp
dobermannägare som inte
är medlemmar i SDK idag

Synliggöra
regionstillhörighet och öka
gemenskapen och
deltagandet inom området.

2.

Alla förtroendevalda i
SDK, löpande from 1/1
2014.
1/1 2014
Ansvarig : Camilla R

1.

Erbjuda företag annons i SDK
medlemstidning till reducerat
pris på 300SEK per ½ sida och
nr. Motprestation från aktuellt
förtag skall vara att erbjuda
SDK medlemmar 5-10% på
aktuellt sortiment alternativt
synliggöra SDK på sin hemsida.

1.

1.

Sammanfatta ett info brev och
uppmaning till uppfödare att
teckna valpmedlemskap för
nya medlemmar.
Personligt brev skickas till
uppfödare med aktuell kull.

1.

1/1 2014
Ansvarig Barbro K

2.

1/1 2014
Ansvarig: Madeleine K
ansvarar för att posta
brev till uppfödare med
aktuell kull

Attrahera dobermannägare
att bli medlemmar genom
att skapa samarbete med
företag som genererar
medlemsförmåner.
Målsättning är 5 företag
per år med start 2014.

Generera medlemmar via
valpmedlemskap till SDK

1.

Skåne OK-Madeleine K
Sthlm OK- ?
Mellansv OK- Barbro K
Östra- Frida Doggsen
ansvarar för att
upprätta lokal FB sida
för området.
Värmland-Hille Gadevall
upprättar en lokal FB
sida för området
Norrland: Therese
Selberg upprättar lokal
FB sida för området.
Klart 1/1 2014
Resp ansvariga samt
befintliga medlemmar
skall uppmuntras att
vara aktiva inom
området enligt ovan.
Löpande from 1/1 2014

2.

Ta hand om medlemmarna
så de förblir medlemmar i
SDK.

1.

Info gällande nya medlemmar
går ut till LO’n/områden

2.

Varje LO/område välkomnar
medlemmar via en personlig
kontakt.

3.

1.
2.
3.
4.
Argument för medlemskap

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Riksläger Utveckla &
bredda verksamheten för
att attrahera flera
medlemmar

1.
2.
3.
4.
5.

Välkomna nya medlemmar
genom att publicera dem i
tidningen.

Utbyta kunskap
Lära känna likasinnade
Få mer kunskap om rasen
SDK’s medlemstidning samt
Brukshunden
Tillgång till alla aktiviteter
Gemensamt intresse
Kontakt med LO’na och en
kontaktperson på LO:na
Rikslägret
Medlemsförmåner
Rasspecialerna
Att man får tävla på SBK
arrangerade tävlingar.
Anordna figurantutbildningar
Arrangera MH & MT
Allmänlydnad/Vardagslydnad
Aktiveringskurs
Ringträningar.

1.

1/12 2014
Ansvarig: Maria D

2.

From 1/1 2014 och
löpande
Ansvarig: Alla
LO’n/områden

3.

From nr 4 2013
Ansvarig: Madeleine K

1.

Uppdatera foldern
omgående.
Ansvariga: Malin J &
Maria D

2.

Kommunicera ut detta
till LO:na tillsammans
med foldern senast
31/12

1.

Utse ansvariga för olika
områden. Klart till
31/12 2013. Detta ska
tas upp på nästa
styrelsemöte.

TURORDNING Svensk Dobermann Vinnare Utställning och Bruks
I största möjliga mån avses med RM turordningen att utställning och bruks/lydnad skall
samarrangeras till förmån för våra medlemmar. I det fall som arrangerande LO inte har
möjligheten till detta, skall övriga LO’n och HS hjälpas åt att samarrangera.
Turordningen fastställdes av konferensen.
2014
Lydnad+Bruks samt utställning 6-8 juni Södertälje BK arrangör: HS
IPO Degeberga 23 augusti arrangör: Södra LO/HS
2015
Södra LO
2016
Mellansvenska LO
2017
Västra LO (beslut förankras i eget LO innan slutgiltigt besked)
TURORDNING ÅRSMÖTEN
Turordningen för årsmöten fastställdes enligt nedan av konferensen.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Östra LO
Västra LO
Sthlm LO
Mellansvenska LO
Södra LO
Östra LO
Västra LO

IDC IPO VM 2015
Grovt organisationsschema gicks igenom med konferensen, diskussion om klubbens
ekonomi och hur LO’na kan bidra.
Separata arbetsgrupper skapas inom kort.
Websida samt inbjudan/dekaler skall vara framtaget tom VM 2014.
Olika förslag på platser diskuterades och vi söker en medelstor idrottsanläggning med bra
förutsättningar för hundtävlingar map parkering, rastmöjligheter,yta för större cateringtält,
försäljning etc.
Avel & Hälsa
Melissa Carlsson gick igenom rapporten som är skriven om SDKs samarbete med SKK.
Rapporten finns publicerad på SDKs hemsida. Jens Häggström besöker även Västra LO
den 15 dec dit alla är välkomna.
Konferensen var överens om att det enkelt förtydligas skall på hemsidan vad SKK och SDK
rekommenderar gällande avelsstrategier i dagsläget och vad de INTE rekommenderar, som
en hjälp för uppfödare och valpköpare.
12 dec är det föreläsning på SLU av Jens Häggström för landets alla veterinärer, där
dobermann och DCM kommer vara en informationspunkt.
AVSLUTNING
En inspirerande helg med många diskussioner om vår klubb och hur vi värnar om våra
medlemmar och ökar intresset för vår ras.
En bra handlingsplan har tagits fram för aktiviteter som konferensen vill genomföra from nu
och under 2014.

