
Cavaliersällskapets Arbetsordning  Fastställda av styrelsen 2018-xx-xx 

Lokalområden 

 

Sida 1 av 2 
 

Samordning Lokalområden  
 
Lokalombudsansvarig 
Ansvarig för Lokalområden är klubbens kontaktlänk med Lokalombud, Kontaktombud och 
Utställningsansvarig inom lokalområdet, 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.  
Uppdaterar hemsidan med nya aktiviteter och tar bort de som inte är aktuella. 
Samordnar förslag till nya Lokalombud, Kontaktombud och Utställningsansvarig inom 
lokalområdet. Nya Lokalombud, Kontaktombud och Utställningsansvarig inom lokalområdet 
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. 
 
Utställningsansvarig inom lokalområdet 
Utställningsansvarig inom lokalområdet kan också vara Lokalombudet eller ett av 
Kontaktombuden. Ansvarområdet inom lokalområdet är att vara delaktig i planering, 
genomförandet och uppföljning av utställningar inom Lokalområdet. 

 
 

 

 

  


