REFERAT MEDLEMSMØTE 01.02.2014
Referat fra medlemsmøte 01.02.14
Tilstede:






Fra styret: Nestleder/distriktskoordinator og sekretær



Deltakere på vintersamlinga, pluss dagsgjester, til sammen ca 30 personer

Fra aktivitetskomiteen: Leder og 4 medlemmer
Fra redaksjonen: 4 medlemmer
Web-master

4 hovedsaker ble diskutert:


I.

Hvordan engasjere medlemmer i verv, og valgordningen på årsmøtet:
Det ble foreslått at man istedenfor å stemme på kandidater, og deretter rangere dem etter antall stemmer, innstiller kandidater
til hvert verv og deretter stemmer ja eller nei til hver kandidat. Man bør da ha flere kandidater enn det er verv. På den måten
unngår man å velge inn kandidater med null stemmer.

II.

Følgen av dette er at man må jobbe annerledes for å få inn flere villige kandidater. Det foreslås at det legges ut info om de
ulike vervene på klubbens nettsider, slik at medlemmene vet hva som kreves for å stille seg til rådighet. Det ble også nevnt at
det er viktig å få nye/perifere krefter inn i styrende organer for å fornye klubben. Erfaring bør dog prioriteres i
sunnhetskomiteen.


I.

Aktivitet i distriktene:
Med bakgrunn i det relativt beskjedne deltakertallet på vintersamlingen ble det stilt spørsmål om man burde spre aktiviteten
mer. Burde man ha regionale samlinger? Burde man dele inn klubben i mer selvstyrte avdelinger? Burde man søke
spillemidler/ grasrotandel i eventuelle regioner for å skaffe inntekter? Det ble diskutert utfordringer rundt økonomi og faren
for «klubb i klubben». Det ble ikke konkludert entydig, men i retning av at man bør jobbe videre med dagens distriktsordning
og styrke denne.

II.

Noen av tankene rundt hvordan man kunne gjøre dette var:



Flere distriktskontakter





Kurse distriktskontaktene i å drive aktivitet / arrangere tester
Styret bør informere distriktene om saker det jobbes med, for å involvere distriktene mer i driften av klubben
Hvis reglene rundt deling av personopplysninger tillater det, bør distriktskontaktene få oppdatert kontaktinfo til medlemmer i
sitt distrikt for å spre informasjon og invitere til arrangementer




Distriktskontaktene bør ta kontakt med nye medlemmer
Senke terskelen for å kalle noe for e t distriktsarrangement. Fokus på sosial aktivitet og læring for hunder og eiere fremfor
prestasjon på tester


I.

Nettsidene / diskusjonsforum på nett:
Dette er et stadig tilbakevendende tema på medlemsmøtene og i styrereferater. Det er et tydelig behov for et diskusjonsforum
i klubben i tillegg til medlemsmøter på samlingene, samtidig som det medfører en del utfordringer. Det ble diskutert fordeler
og ulemper med nettbaserte diskusjonsfora. Den største fordelen er åpenbart tilgjengeligheten på internett fremfor å samles
fysisk. Den største ulempen med slike fora, f.eks. på Facebook, er at diskusjonene har en tendens til å eskalere og bli
usaklige. Dette er det vanskelig å gardere seg mot. Et forslag var at man oppretter et diskusjonsforum på klubbens
nettsider www.namk.no , der man må være medlem av klubben for å delta.

II.

Det ble bemerket at ikke alle medlemmene er aktive på Facebook, og at det derfor er viktig at dette ikke blir klubbens
primære informasjonskanal. Klubbens nettsider bør til enhver tid inneholde oppdatert informasjon om ting som skjer, både
sentralt og i distriktene.


I.

Info til nye medlemmer:
Det ble ytret ønske om en «informasjonspakke» til nye medlemmer, og at nye medlemmer blir kontaktet av den aktuelle
distriktskontakten ved innmelding for å inkluderes i klubben.
Referent: Åsmund Ekroll

