Svenska Australian shepherdklubben
Alla aktiviteter och träffar inom SASK
arrangeras av oss medlemmar!
Vill du arrangera en träff eller har någon idé på någon kul föreläsning?
Hör av dig till den aktivitetsansvarige i styrelsen inom det området så hjälps vi åt att planera!
Aktiviteten i klubben bygger på allas vårt engagemang.
Vill du arrangera en/ett kostnadsfri träff/träningstillfälle behöver du bara skicka in en kort
presentation till styrelsen för godkännande och kan även annonsera träffen på facebook-sidan.
Vill du ordna en kurs med instruktör eller en föreläsning som innebär kostnader för klubben
gäller följande:
Arrangemang i SASKs namn ska ge minst 10 % av resultatet till klubben, dock minst 500kr.
Kontakta styrelsen i god tid med information om idé, målsättning, budget (enligt SASKs mall) och datum.
Ju längre framförhållning desto bättre. (Officiella tävlingar ska planeras året innan i enlighet med
SBKs regler och mallar). Om arrangemanget har en instruktör, föreläsare eller dylikt som ”huvudperson”
presenteras denna/dessa kort.
När arrangemanget är godkänt av styrelsen ska inbjudan göras på SASKs mall.
Skicka inbjudan till webmastern som lägger upp på hemsidan och facebook-sidan.
Skicka deltagarlista till kassören så att denne kan stämma av betalningarna innan arrangemanget.
Mindre och nya arrangemang kan i vissa fall ej godkännas om de anses för smala, för osäkra, för kort
framförhållning eller vara för tidskrävande för styrelsen. Annonsering sker då utan SASKs logo och utanför
SASKs hemsida och facebooksida. Inga arrangemang får ske i SASKs namn utan styrelsens godkännande.
Styrelsen har ansvar att förse arrangören med aktuell information och inspiration om klubbens arbete.
Detta för att på bästa sätt skapa bra förutsättningar för aktiviteten och de som kommer till den.

Aktivitetsansvariga
Bruks: 			
			

Cari Hansson sekreterare@sask.nu
Jeanette Forssman ordforande@sask.nu

Lydnad: 		
			

Emma Farhang ledamot3@sask.nu
Cari Hansson sekreterare@sask.nu

Mentalitet: 		
			

Maria Jönsson kassor@sask.nu
Emma Farhang ledamot3@sask.nu

Vallning: 		
			

Veronica Hagéus viceordforande@sask.nu
Maria Jönsson kassor@sask.nu

Agility: 		
			

Ingrid Wigur suppleant1@sask.nu
Per Edorsson ledamot2@sask.nu

Hälsa/friskvård:
			

Jessica Nyström ledamot1@sask.nu
Per Edorson ledamot2@sask.nu

Utställning: 		
			

Jeanette Forssman ordforande@sask.nu
Jessica Nyström ledamot1@sask.nu

Övriga grenar (Rallylydnad, BSL mfl):
			
Jeanette Forssman ordforande@sask.nu
			
Jessica Nyström ledamot1@sask.nu

