Mötesanteckningar träff i Lilla Edet 2012-03-10
Deltagare med lokalklubbs tillhörighet:
Anna Brinning Mullsjö BK
Marie Sjöberg Lilla Edets BK
Christer Davidsson Karlsborgs BK
Pernilla Svensson Ale BK
Barbro Larsson Stenungsunds BK
Jonas Andersson Trollhättans BK
Jenny Berg Kungsbacka BK
Helena Frid Karlstad BK

Lena Stangvik Eskilstuna BK
Christin Fahlström Götene BK
Anna Lökkman Växjö BK
Tina Landén Kungsbacka BK
Emelie Merenius SASK
Maria Ihrén Mellerud BK
Agneta Andersson Trollhättans BK
Carina Alnegren Kungälvs BK



Vilka resurser finns inom Västra LO och hur utnyttjar och förvaltar vi detta på ett bra sätt?
Fyra frivilliga att bli kontaktpersoner i LO väst anmälde sig genast och nya kontakt personer
är:
Maria Ihrén Melleruds BK
Helena Fridh Karlstad BK
Tina Landén Kungsbacka BK
Agneta Andersson Trollhättans BK
Dessa personer kommer se till att det anordnas olika aktiviteter i vårt LO. Kom gärna med
förslag och ha en kommunikation med gruppen för att hjälpas åt att göra vår klubb till en bra
och trevlig klubb att vara medlem i.



Vad kan ett Lo ansvara för?
Denna punkt diskuterade vi mycket kring och kom fram till ett antal specifika aktiviteter.
- Föreläsningar
Saker som engagerar och är intressanta för alla.
- Träningsträffar
Här kan man tänka sig både med och utan instruktörer. Behöver ju inte vara så märkvärdigt
utan man sätter bara ut på ex. facebook eller forumet på SASK hemsida att man träffas på
någon brukshundsklubb en viss dag och tid. Den som arrangerar träffen behöver egentligen
inte göra mycket mer än se till att träffen kommer till stånd.
- Promenader
Alla vill kanske inte träna hund, den sociala delen kan vara nog så viktig.
- Vallning
Vi har ju några ställen inom vårt upptagningsområde där även vallning skulle kunna vara
aktuell.
Några tog direkt på sig uppdrag att anordna olika saker och på olika ställen i Lokalområde
Väst upptagningsområde.
Barbro Larsson Trollhättan
Agneta Larsson Trollhättan
Helena Fridh Karlstad
Maria Ihrén kan ordna någon form av läger i Håverud



Diskussion om var vi är i rasen.
- Styrkor
-Svagheter
- Hur ökar vi frekvensen av MH beskrivna hundar?
Här blev diskussionen genast lite konkret och LO Väst ska försöka anordna både MH och MT.
Marie Sjöberg undersöker på bl.a. Lilla Edets BK.
- Hur ska vi kunna bevara rasens specifika karaktärsdrag?
- Vilka krav kan vi ställa på uppfödarna?



Presentation av uppfödarutbildningen.
Utbildningen kommer att annonseras ut i april månad.

Som ni förstår är det inte lätt att skriva anteckningar utefter livliga diskussioner, många bra och kloka
förslag kom upp vilket nu dom nya ansvariga kommer att ta tag i.
Nu tar dom nya personerna över ansvaret i vårt LO och jag tackar för mig och ser fram emot att åka
på mycket aktiviteter.
Vid tangent bordet

Anna Brinning

