Protokoll möte medlemsenkät
20 september 2022 kl 20:35
Via Teams
Närvarande: Carina Lindström, Robin Yourell Högberg, Lotta Wallander, Agnetha
Andersson, Alexandra Persson och Tina Sperring
Frånvarande: Cecilia Risvall och Jenny Naarttijärvi
§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Carina öppnade mötet.
§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Robin.
§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.
§4. GENOMGÅNG ENKÄTFRÅGOR MEDLEMMAR
Alexandra går igenom hennes förslag och tankar. De kategorier hon gjorde i stora drag
är:
- Om respondenten
- Om SASKs uppdrag
- Om medlemmarnas bidrag
Diskussion gällande en eller två enkäter. Beslut tas om att vi gör 2 separata enkäter för
att få statistik om hur medlemmar vs icke medlemmar svarat.
Om respondenten:
- Ålder
- Distrikt
- Utövar du några hundsporter med din hund?
- Om ja, vilka?
- Är det någon hundsport du vill utöva med din hund med inte kan på grund av att
du känner att du inte har rätt kompetens/möjlighet?
Om SASKs uppdrag
- Vilka aktiviteter skulle du vilja arrangeras inom rasklubben?
- Vad av följande saker tycker du rasklubben ska fokusera på först och främst?
- alternativ!
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Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening
som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker
främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och
stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu

-

-

-

Skulle du vara intresserad av att lyssna på onlineföreläsningar som arrangeras
inom rasklubben?
- om ja, vilka ämnen skulle du vilja att föreläsningar berör?
Skulle du vara intresserad av att rasklubben arrangerar kurser och/eller läger?
- Om ja, i vilka hundsporter?
Är det någon aktivitet du inte tycker att att rasklubben ska erbjuda?
Är du uppfödare av australian shepherd?
- Om ja, Vad tycker du är är viktigt att SASK bidrar med för att du som
uppfödare ska känna stöd i din avel?
- Strävar du efter att följa SASKs avelsmål?
- Om ja, vilka tycker du är viktigast?
- Om nej, varför inte?
- Vad tycker du om kraven på valphänvisningen på SASKs hemsida?
- Använder du SASKs valphänvisning?
- Om ja, vad tycker du är bra?
- Vad skulle du vilja utvecklas med valphänvisningen?
- Om nej, vad skulle du vilja utvecklas med valphänvisningen?
- Använder du hanhundslistan när du letar hane för framtida kullar?
- Om nej, varför inte?
Har du avelshane?
- Om ja, står den med på hanhundslistan?
- Om nej, varför inte?

Om medlemmarnas bidrag:
- Bidrar du till klubbens arbete idag (tex ställer upp som funktionär, är med och
arrangerar olika aktivitet för klubben)?
- Om ja, på vilket sätt?
- Finns det något mer du skulle vilja bidra med?
- Om nej, vad är det som gör att du idag inte bidrar till klubbens arbete?
- Vad skulle ge dig motivation att vilja bidra till klubbens arbete?
- Finns det något du skulle vilja arrangera i klubben?
§5. GENOMGÅNG ENKÄTFRÅGOR ICKE MEDLEMMAR
Om respondenten:
- Ålder
- Distrikt
- Utövar du några hundsporter med din hund?
- Om ja, vilka?
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Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening
som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker
främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och
stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu

-

Är det någon hundsport du vill utöva med din hund med inte kan på grund av att
du känner att du inte har rätt kompetens/möjlighet?
Är du medlem i SASK?
- Om ja, delta gärna i vår andra enkät som finns på hemsidan.
- Om nej, har du tidigare varit medlem i SASK?
- Om ja, när avslutade du ditt medlemskap?
- Varför avslutade du ditt medlemskap?
- Ser du någon skillnad i rasklubbens arbete sedan du gick ur
SASK?
- Vilka aktiviteter skulle du vilja arrangeras inom rasklubben för att du
skulle bli medlem?
- Vad av följande saker tycker du rasklubben ska fokusera på först och
främst?
- alternativ!
- Skulle du vara intresserad av att lyssna på onlineföreläsningar som
arrangeras inom rasklubben?
- om ja, vilka ämnen skulle du vilja att föreläsningar berör?
- Skulle att rasklubben arrangerar kurser och/eller läger öka chansen för att
du skulle bli medlem?
- Om ja, i vilka hundsporter?
- Är du uppfödare av australian shepherd?
- Om ja, Vad tycker du är är viktigt att SASK bidrar med för att du
som uppfödare ska känna stöd i din avel?
- Vad skulle du som uppfödare vilja att rasklubben erbjöd?
- Strävar du efter att följa SASKs avelsmål?
- Om ja, vilka tycker du är viktigast?
- Om nej, varför inte?
- Vad tycker du om kraven på valphänvisningen på SASKs hemsida?
- Använder du SASKs valphänvisning?
- Om ja, vad tycker du är bra?
- Vad skulle du vilja utvecklas med valphänvisningen?
- Om nej, vad skulle du vilja utvecklas med valphänvisningen?
- Använder du hanhundslistan när du letar hane för framtida kullar?
- Om nej, varför inte?
- Har du avelshane?
- Om ja, står den med på hanhundslistan?
- Om nej, varför inte?
- Finns det något du tycker SASK gör bra idag?
- Finns det något du tycker SASK borde försöka göra bättre?
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Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening
som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker
främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och
stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu

-

Vad tycker du om klubbens hemsida?
Är det något du saknar på hemsidan?

§6. VIDARE ARBETE
Tina skickar ut protokollet med sammanställningen av frågorna. Åsikter lämnas
på mail. Enkäten riktad till medlemmarna ska skickas ut på mail. Enkäten till
icke-medlemmar publiceras på facebook och hemsidan.
§7. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades kl 21:40

Vid protokollet

Mötesordförande

_______________________________________
Tina Sperring

________________________________________
Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Robin Yourell Högberg

Robin Yourlel Högberg (26 sep 2022 20:30 GMT+2)
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Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening
som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker
främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och
stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu
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