Minnesanteckningar Utvärderingsmöte 15:e oktober - Höstprovet 2015
Närvarande; Lena Nordström, Lena Wiklund, Kristina Bäckström, Pether Eriksson, Maria Lindmark,
Lisa Edvardsson, Maria Juslin, Åsa Björnström, Ann-Sofie Karlsson, Peder Nimrodsson, Elin Norberg,
Maria Stjernfeltd
Utvärdering går till så att alla skriver på post-it-lappar som sedan sätts upp på white board-tavlan.




+ som står för positiva saker som vi vill lyfta fram och fortsätta med.
- som står för sådant som vi inte vill göra igen eller som vi vill ska fungera på annat sätt
? som står för ideér eller utgående frågor.

Alla skriver hur många lappar man vill och går sedan och sätter upp dem under respektive kategori
och vi grupperar ihop liknande lappar. Plusen går vi igenom men gör ingen vidare analys av dessa nu,
minus och frågetecken diskuteras dock.
Sammanfattning +















Vi har ansvariga för alla grenar och klasser samt flertalet andra områden.
Köksgruppen, kul att det fungerar så bra i köket.
Uppdaterade, preliminära resultatlistor
Mkt uppskattad tävling om man ser till respons från tävlande och funktionärer
Bra tidsplan samt bra flyt samt organisation, superbra tidsplanering med plastficka med tider
och nr. Bra utmärkta spår och snitslade upptag – lägre/högre spår
Bra planeringsmöte inför – Trevlig och strukturerad
Bra att vi kunde ta alla appellanmälda tack vare två domarlag
Många anmälningar
Bra flyt och organisation i skogen
Alltid trevligt och rolig tävlingsgren – Rapport
Stämning i skogen – lägre/högre/elit spår
Flöt på mycket bra på lydnadsplanen – appell/lägre/högre spår
Bra med karta och kompasskurs
Vegkorv

Sammanfattning –














Miss med utskick av de tävlande elitspår
Strul med skogs- och lydnadspärmar på söndag
Rapport – få tävlande
För få antal pinnmottagare – högre spår
Domarpärmarna är inte bra, besvärliga att förbereda pga av kvaliten på pärmarna
Telefonnr till vilsespårande (dvs vi skulle vilja ha telefonnr till de tävlande)
Bättre skyltat vid budföringen o uppletanderutan så det inte kommer någon och stör.
Budföringssträckan borde inte ligga på IPO-planen
Otydligt vari det fulla ansvaret innebär för de ansvariga.
Lite tight om tid för lunch i skogen
Halvdåliga kompasser (tröga och luftbubblor)
Skrivaren i sekretariatet gör att man måste allokera en person som står och tar emot
utskrifterna.
Bänkytan i sekretariatet är obefintlig, trångt.

Sammanfattning ?










Jobba fram arbetsbeskrivningar för respektive ansvarsområde
I sekretariatet diskutera med hela klubben om rutiner för slut av olika material
Inköp av nya domarpärmar
Tiden mellan spåren på lägre hade kunnat vara snävare
Extra satsning för Rapport som gren
Ny Rapportsträcka
Bjuda in till funktionärsmöte i anslutning till avstämningsmötet.
Fixa en ansvarig för elitspåret ”Ön-delen”
En översiktskarta där spåren är utritade för de olika områdena.

Efter utvärderingen diskuteras några övriga frågor som hur vi ska fånga upp nya samt behålla de
relativt nya ekipagen efter dessa gått sin första brukskurs till exempel.
Förslag; Mentorer, lyfta upp bruks på valp- och allmänlydnadskurser, ta med appellkursdeltagare på
tåvlingar m.m
Vidare diskuterade vi temakvällar till våren och det skall Lena Nordström dra i och vi kommer att
bjuda in till ett öppet möte där vi bjuder in alla medlemmar då vi diskuterar förutsättningslöst runt
vad vi kan göra för att locka och engagera medlemmar i att träna och tävla bruks.
Avslutningsvis har vi en funktionärsutlottning av kvittopriser.
Vid pennan, Maria Juslin
Bruksgruppen

