Instruktion Verksamhetsområde Samordning Lokalområden
Uppdaterad 2020-01-23
Ansvarig för verksamhetsområdet Samordning Lokalområden skall vara ledamot/suppleant i
styrelsen och har följande uppgifter:
• Klubbens kontaktperson till Lokalombud och Kontaktombud
• Sammanställa verksamhetsplan/budget och verksamhetsberättelse från
lokalområdena
• Säkerställa att informationen från lokalområdena på SCKCS Webb och sociala medier
är någorlunda likformade
• Uppdatera SCKCS Webb med nya aktiviteter och ta bort de som inte är aktuella (kan
delegeras till Lokalombuden)
• Presentera förslag till nya Lokalombud/Kontaktombud vilka ska godkännas av
styrelsen.
Uppgifter för 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 deras uppgift är att planera och genomföra diverse aktiviteter.
Lokalombudet samordnar verksamheten inom Lokalområdet och är kontaktperson mot
styrelsen.
Lokalombud och Kontaktombud är ansvariga för aktivitetsplaner och ekonomiska
redovisningar för verksamhet i lokalområdet enligt fastställda mallar. Lokalombud ska
årligen göra verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse.
Aktiviteter ska annonseras ut på Lokalområdenas Webb och Facebook. Varje lokalområde
har årligen en godkänd budget att använda till dessa aktiviteter. Nedan följer godkända
aktiviteter där Lokalombud själva beslutar att genomföra inom ramen för den godkända
budgeten. Aktiviteter utöver budget ska beslutas av styrelsen.
Föreläsningar (Samarrangera gärna med något studieförbund, länsklubb eller annan
specialklubb/rasklubb)
Valpkurs
Allmänlydnadskurs
Hundvård/pälsvård
Utställningsträning
Träning, ”prova på” i tävlingssporter (exempelvis lydnad, rallylydnad, agility, nosework,
viltspår)
Inofficiella utställningar och tävlingar
Cavalierträffar/Promenader
Planeringsmöte med Kontaktombud för att göra verksamhetsplan/budget och
verksamhetsberättelse
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Lokalombud ska samordna SCKCS medverkan med rasmonter vid olika evenemang.
Exempelvis My Dog i Göteborg, Stockholms Hundmässa, som del av samverkan med
sponsor till klubben.
Utställningsansvarig inom lokalområde
Utställningsansvarig inom lokalområdena (Lokalkontakt) utses av ansvarig för
Verksamhetsområde Utställning i samråd med respektive Lokalombud. Ansvaret innebär
planering, genomförande och uppföljning av officiella utställningar inom Lokalområdet
enligt Instruktion för Verksamhetsområde Utställning.
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