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Kommittén Lokalområden och Medlemmar 
Lokalområde och Medlemmar består av fyra delar: Lokalområden, Medlemservice och 
Profilprodukter, Uppfödare samt Medlemsadministration och Valpintro. 
Minst en i kommittén ska vara medlem i SCKCS:s styrelse. Det är också SCKSC:s styrelse som 
utser medlemmar i kommittén. Kommittén ansvarar själva för uppdateringar av 
Cavaliersällskapets hemsidor som hör till kommittén. 
 
Lokalområden 
Ansvarig för Lokalområden är klubbens kontaktlänk med Lokalombud och Kontaktombud 
och samordnar de olika lokalområdenas aktiviteter. Sammanställer och uppdaterar årsplaner 
från de olika lokalområdena samt att informationen på hemsidan och på socialmedier från 
lokalområdena är någorlunda lika. Samordnar förslag till nya Lokalombud och 
Kontaktombud. Nya Lokalombud och Kontaktombud ska godkännas av styrelsen för SCKCS.  
 

Lokalombud och Kontaktombud 
Inom varje lokalområde finns ett Lokalombud och ett varierande antal Kontaktombud. 
Lokalombud och Kontaktombud är styrelsens förlängda arm mot klubbens medlemmar 
ute i landet och ansvarsområdet är att planera och genomföra aktiviteter. 
 
Lokalombudet är samordnare inom Lokalområdet, kontaktperson mot styrelsen och 
SCKCS:s kommittéer. Lokalombudet är också ansvarig för genomförande av 
Cavaliersällskapets utställningar och tävlingar inom Lokalområdet. 
 
Lokalombud och Kontaktombud är ansvarig för ekonomiska redovisningar från sina 
aktiviteter i lokalområdet. Redovisning skall specificeras. Varje år ska Lokalombud 
upprätta en verksamhetsberättelse samt en verksamhetsplan/budget. Sammanställning 
för samtliga lokalområden görs av Lokalområdes ansvarig. 
 
Aktiviteter ska annonseras ut på Lokalområdes hemsida och Facebook. Varje ombud har 
en för halvåret fast budget att använda till dessa aktiviteter. 
Nedan följer godkända aktiviteter där Lokalombud och Kontaktombud själva beslutar att 
genomföra inom den godkända budgeten.  
 
Föreläsningar (Samarrangera gärna med något studieförbund, länsklubb eller annan 
rasklubb)                       
Valpkurs 
Allmänlydnadskurs 

Hundvård/pälsvård 
Utställningsträning 
Svampsök  
Rallylydnad 
Agility 
Inofficiella utställningar 
Promenader 
Planeringsmöte med medlemmar/planera kommande aktiviteter 
Nosework. 
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Samordna SCKCS:s medverkan med rasmontrar på My Dog i januari samt Stockholms 
Hundmässa och Lilla Stockholm i december. 
 

Medlemsservice och profilprodukter 
Ansvarig för Medlemsservice och profilprodukter håller kontakten med medlemmar som 
tänker lämna i eller som avslutat sitt medlemskap SCKCS och tar fram förslag till att SCKCS 
blir en klubb för alla cavalierägare.  
Ett av områdena är att inom SCKCS ”tillhandahålla” lämpliga profilprodukter som efterfrågas 
av medlemmar. 

Uppfödare 
Ansvarig för uppfödardelen informerar uppfödarna om fördelar för valpköpare att vara 
medlemmar. Håller kontakten med uppfödarna och föreslår rättningar av sidorna 
”Registrerade Uppfödare”. Samt kontaktar uppfödare som lämnar SCKCS om orsaken. 
Föreslår förändringar så att alla kennlar som föder upp Cavalierer blir och förblir medlemmar 
i SCKCS. Är kommitténs kontakt inom SCKCS vid uppfödarutbildningar. 

Medlemsadministration & Valpintro 
Ansvarig för medlemsadministration och Valpintro håller kontakten med SKK:s 
medlemsorganisation. Ta emot valpintro från uppfödare och skickar ut senaste tidningen 
och ett välkomstbrev till den nya medlemmar. Vid behov hjälper medlemmar ändra adress, 
eller annat som har med medlemskapet att göra. Föra begärd statistik på medlems 
utveckling, valpintro mm.  

 


