Mina tankar kring förändring och förbättring
Som styrelsen jobbar idag tycker jag är fel. Om man tittar tillbaka under
några år och ser hur styrelsen har jobbat tycker inte jag att arbetet ger
optimalt resultat. De som har haft ett styrelseuppdrag tidigare är ofta helt
ointresserade att hoppa in i styrelsen igen. Helst vill de inte hjälpa till med
aktiviteter för de har ju redan gjort detta under den tiden de var i
styrelsen (jag har gjort mitt).
Under de 2 år som jag suttit med i styrelsen upplever jag att flertalet
styrelsemedlemmar mår dåligt. De tycker inte att det är roligt. (vilket jag
tycker det ska vara). Trycket från medlemmarna är ofta för stort. Det
pratas mycket vid sidan om och man får ta mycket skit, framför allt som
ordförande.
Om vi ska kunna ha en fungerande klubb och ett bra samarbete mellan
medlemmar och styrelse anser jag att vi bör tänka om. Som jag ser det är
det inte några få personer som sitter i styrelsen som ska göra hela jobbet
för klubben med allt var det innebär med att ordna aktiviter, tävlingar och
styrelsejobb.
Min tanke är att medlemmarna ska vara mer aktiva i t.ex. aktiviteter, vi
kan ha en ansvarig för syd mellan och en för norr…(regionsansvariga)
medlemmarna kan söka den posten som ansvarig… Att leta lokaler,
platser och funktionärer måste vara enklare att ordna för den som bor på
platsen. Kunna ta kontakt med närliggande bruksklubbar m.m.
Ansvarsområden ska tydligt stå nedskrivna i våra stadgar och vad det
innebär att ha ansvar för den posten.
Medlemmarna ska visa mer intresse för klubben och ska kunna ge förslag
på t.ex. föreläsare, tävlingar och utställningar osv… Styrelsen ska givitvis
vara hjälpsamma och möjligen kunna hjälpa till ekonomiskt.
Det kan vara svårt att arrangera en t.ex. en föreläsning när vi är en så
liten klubb och liten ekonomi. Sammarbete med andra klubbar kan göra
att vi kan bära upp det ekonomiskt. Detta sammarbete kan t.ex. styrelsen
ha.
Det finns flera aktiviteter som vi kan sätta upp som ansvarsområde som
t.ex. monteransvariga det är medlemmarna/uppfödarna som ska
arrangera sig i detta inte några få i styrelsen…
Om klubben ska överleva i framtiden, om vi ska ha medlemmar som vill
jobba i styrelsen så måste vi tänka om.

Kort sagt så är det medlemmarna som ska arrangera sig, bära upp
klubben och styrelsen ska stötta…
Styrelsens jobb borde vara att organisera medlemmarna inte göra allt
jobb för medlemmarna.
Styrelen ska vara stödjande när medlemmarna ordnar aktiviteter. Bör stå
i verksamhetsberättelsen för nästa år.

Jag ser tyvärr ingen ljus framtid för klubben som det ser ut idag. / Lotta
Henriksson

