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Program för 2015 års konferens den 31 oktober och 1 november  

för Svenska Rottweilerklubbens lokalområden och kommittéer. 

Plats: Södertälje Brukshundklubb, Olofskog, G:a Enhörnavägen, Södertälje. 

 

Lördag 31 oktober 

09.30  Samling – Kaffe 

09.50  Konferensens upptakt /Yvonne Brink 

 

10.00 Upprop och kort presentation av varje deltagare 

10.30 Arbetet idag. Diskussionsledare Helena Strömberg 

Hur arbetar vi idag inom våra lokalområden?  

Hur arbetar vi idag inom våra kommittéer ?  

(Det finns arbetsbeskrivningar, dessa kan vi alla läsa, men vad lägger vi huvudvikten på i 

vårt arbete?) 

12.00-13.00 Lunch  

13.00 Grupparbete på temat ”Samarbete”  

Hur skall vi få ett mera utvecklande samarbete mellan våra lokalområden 

Hur skall vi få mera utvecklande samarbete mellan lokalområden och kommittéer? 

Kan kommittéerna genomföra viss verksamhet inom våra lokalområden för att komma 

närmare våra medlemmar?  

Hur kan huvudstyrelsen vara behjälplig i detta arbete? 

15.00-15.30 Kaffe 

15.30 Redovisning, diskussion 

17.00 Avslutning dag 1. 

19.00 Middag för dem som bor på hotellet. 
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Söndag den 1 november 

08.45 Samling  

09.00 Budgetarbete /Diskussionsledare  Ann-Git Rammus & Yvonne Brink 

10.00-10.15 Kaffe 

10.15 – 11.00 Grupparbete, lokalområden för sig och kommittéer för sig. 

Lokalomårdesfråga: Diskussionsledare: Irene Jonsson & Leif Stang 

Hur skall vi utveckla arbetet inom våra lokalområden. Vad är en bra 

lokalområdesverksamhet? Diskussion mellan lokalområdena.  

Vad tycker lokalområdena är viktigt i sin kommunikation med huvudstyrelsen? 

 Kommittéfråga: Diskussionsledare Ulrika Stenholm & Helena Strömberg 

Hur aktiva är vi i kommittéerna? 

Stämmer arbetsbeskrivningarna med vad man gör i verkligheten?  

Kan några kommittéer slås ihop till en? Skall vi utöka med någon kommitté? Vad är det 

som behövs för att få större aktivitet inom kommittéverksamheten? Vad är det som 

saknas? 

11.00-12.00 Redovisning, diskussion mellan de olika grupperna. 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.00 Ny organisation. Yvonne Brink 

Information om det arbete som pågår med en ev. omorganisation till utskott istället för 

kommittéer. 

Arbetet pågår efter att det presenterats på årsmötet 2014. 

14.00-15.00 Övriga ämnen. Skall anmälas vid konferensens start på lördagen för att vi skall kunna 

organisera upp frågorna. 

15.00 Avslutning - Kaffe 

 


