Minnesanteckningar sektormöte 2017-09-20 kl 17:30-18:30
Distriktsmötet ska ha fokus på om vi gör rätt saker inför måldiskussionerna 2018.
Kan vi hålla utbildningarna på annat sätt, för att fler ska kunna utbilda sig?
Kan vi lära av de externa utbildarna?
Hur höjer vi statusen på våra verksamheter?
Stämningen på klubbarna kan påverka.
HUS: Utbildningar ställs in. Ska ha sektormöte för att se på framtiden. Inventering gjord hos
klubbarna, men ändå finns inte intresse. Behöver eventuellt starta en grundmodul allmänlydnad.
Tävling: Tävlingsledare lydnad klart. Konferenser för tävlingsledare och domare har genomförts.
Tävlingsledare bruks ska tas av HUS, fyra är intresserade. Inbjudan går ut i oktober. Planerar träffar
med domare om lydnad. Vad behövs för att vara klubbarnas stöd? Det finns behov av fler domare,
men vet inga intresserade. Kan man bjuda in tävlingsledare och informera om domarutbildningen,
för att grunda för framtiden?
Patrull: Kurs pågår med prov i november. Finns efterfrågan på internatutbildning nästa år, som kan
ta emot deltagare från hela landet.
RAS-RUS: Utställningar blir som planerat. Det ska bli en central utställningsarrangörsutbildning,
inbjudan skickas ut så snart som centrala bjuder in. Flera lokalklubbar borde anmäla sig.
Anmälningstid för utställningar ändras till två år. Mentalutbildningar har haft lågt intresse.
Information kommer att skickas ut nästa vecka om figurantutbildning och testledarutbildning. Vi
behöver lära oss MT2017. Uthållighetsprov med åtta deltagare där sju godkändes har genomförts av
Gagnef-Floda BK. Gagnef-Floda BK var nog första lokalklubb som arrangerat uthållighetsprov i
Dalarna! Det finns tre provledare i Gagnef-Floda BK. En person har anmält sig till testledarutbildning i
Vallentuna då det inte blev någon i Dalarna.
Agility: Lena Dyrsmeds har mailat och meddelat att det är DM i Mora den 7:e oktober.
Information behöver läggas ut på hemsidan från alla sektorer. Det behöver läggas till en länk till
stadgarna. Det finns önskemål om att det finns bilder på styrelsen på.

