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Team 
Följande team har bedömts vara nödvändiga för klubbens nuvarande verksamhet: 
 
Stugteamet  
Bedömt bemanningsbehov: 3-5 personer  
Ansvarsområden: 

• Sköta om klubbstugan och logen 
o T ex. byta gardiner, rensa skåp, julpynta mm.  

• Inköp till köket och logen 
o T ex. inköp av mat/fika, toalettpapper och andra förbrukningsartiklar  

• Ordna funktionärer till kök vid tävlingar, prov och ÖND-kurser 
• Anordna trivselkvällar 

 
PR-teamet  
Bedömt bemanningsbehov: 3-5 personer 
Ansvarsområden: 

• Webb-kommunikatörer 
o Utveckla och underhålla klubbens webbplats 

• Sköta ”infovägg” i klubbstugan  
• Uppdatera informationsmaterial för utskick till medlemmar  
• Stötta övriga team vid informationsinsatser 
• Ordna utskick  
• Profilprodukter 
• Mediakontakter 

 
Tävlingsteamet  
Bedömt bemanningsbehov: 9-12 personer 
Ansvarsområden: 

• I teamet ska ingå personer med kunskap om bruksprov (sök, spår, rapport och skydd), appell, agility, 
rallylydnad, RUS-prov och sekretariat 

• Teamet ska planera och ansöka om tävlingar och prov enligt gällande regler och i samråd med styrelsen. 
• Planera, samordna och genomföra tävlingar och prov  
• Ordna funktionärer, tidsscheman, domare, sekretariat, tävlingsmaterial m.m.  
• Stötta stugteamet kring tävlingar 
• Inköp och underhåll för material som behövs under tävlingar och prov 
• Nyrekrytering av funktionärer och figuranter 

 
Träningsteamet  
Bedömt bemanningsbehov: 3-5 personer 
Ansvarsområden: 

• Värd för onsdagträning på sommaren  
• Ordna vinterträning efter behov  
• Ordna gästinstruktörer  
• Ordna träningstävlingar 
• Onsdagscafé på träningskvällarna 
• Samordning av kontaktpersoner för olika träningsgrupperingar 

 
Utbildningsteamet  
Bedömt bemanningsbehov: 3-5 personer 
Ansvarsområden: 

• Interna och externa kurser och utbildningar 
 
Torpteamet  
Bedömt bemanningsbehov: 3-5 personer 
Ansvarsområden: 

• Underhåll av klubbens byggnader och utemiljöer  
o elektricitet och klubbens tekniska utrustning (Ljud, bild och datorer)  

• Uthyrning 
 



 
Teamens uppdrag  
För varje team gäller följande: 

• Teamens verksamhetsår gäller fr.o.m. november, då verksamhetsplan och budget tas fram, t o m 
oktober då verksamhetsberättelse skrivs 

• Teamen ansvarar för att vid behov sköta överlämningen av sina respektive uppdrag mellan två 
verksamhetsår 

• Inom varje team ska det finnas en utpekad mötessamordnare 
• Teamen ska representeras av minst en person på varje styrelsemöte. Det kan vara olika personer över 

verksamhetsåret  
• Varje team ska ha hålla minst fyra (4) protokollförda möten per verksamhetsår  
• Teamen ansvarar själva för sammansättningen av teamen och eventuell intern arbetsfördelning  
• Varje deltagare i respektive team ska själv aktivt arbeta för att bidra till att teamens arbetsuppgifter 

utförs  
• Teamen sätts ihop så att alla aktiviteter som planeras kan genomföras med hjälp klubbens medlemmar  
• Teamen får bilda arbetsgrupper för att genomföra insatser vid exempelvis tävlingar  
• Teamen ansvarar själva för att friställa personer som inte kan bidra i önskad omfattning  
• Teamen ansvarar för att den utpekade verksamheten sker enligt plan och budget  
• Teamen ansvarar för att säkerställa funktionärer till sin verksamhet och följa upp funktionärsinsatsen 
• Förändringar av verksamhetsplanen och/eller budget ska godkännas av styrelsen  

 
Medlemsvård 
Allmän del 
Tillgång till anläggningen och träningsredskap inklusive agilityhinder 

• Grundkurser 
• Prova-på-dagar 
• Föreläsningar 
• Träningstävlingar 
• Bra onsdagsträningar (Sommar) 
• Fadder på allmänna delen får ligga vilande tillsvidare, troligen till 2014. 

 
Funktionär del 
Till de personer som varit funktionär 3 heldagar under en 1-årsperiod erbjuds och/eller i 1:a hand: 

• Eller Inomhusträning  
• Eller Bidrag till lägret 
• Eller 2 gratis tävlingar motsvarande 4 agilitystarter 
• Eller Bidrag till kurser 
• Och Platsgaranti på klubbens fortsättningskurser och MH 
• Och Klubbkläder till förmånligt pris 

 
Det kommer att finnas en webbaserad lista med uppgifter under året där man boka in sig och kontakta andra 
för att byta uppgifter. 
Halvdagsuppdrag mindre än 4 timmar (1 fika och ev. lunch) 
Heldagsuppdrag mer än 4 timmar (2 fika och lunch) 
 
Team 
Till de personer som ingår i teamen erbjuds och/eller, utöver det ovanför, i 1:a hand: 

• Motsvarar i grunden 3 heldagar 
• Eller Bidrag till specialkurser 
• Eller Bidrag till Tåmeveckan 
• Eller Bidrag till föreläsningar 
• Och Hjälp med individuell träning  
• Och Gästinstruktörer 
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