Minnesanteckningar från ordförandeträff i Linköping den 15 april 2018
På träffen deltog ett tjugotal personer, ordförande och representanter för några av de regionala
föreningarna, styrelsemedlemmar samt kanslipersonal.
Medlemsrekrytering
VD Helén Uddefors inledde med att ta upp frågan kring medlemskap och medlemsrektytering.
Josefine Tinglöf är sedan en tid tillbaka ny medlemsansvarig på kontoret och hon presenterade sig för
deltagarna. Det bestämdes att en arbetsgrupp ska bildas för att ta fram ett förslag för enklare
medlemsrekrytering. Kan vi enas om en gemensam avgift för alla regionala föreningar? Ska avgifterna
ändras? Ska medlemsstrukturen ändras så att det krävs en stadgeändring? En idé är att titta på
Kennelklubbens upplägg för medlemskap. Josefine Tinglöf är sammankallande i gruppen som också
består av Sara Grandin och Ulrika Jacobs. På förslag finns även Niklas Samuelsson och Jessica Larsson
som dock inte var närvarande vid mötet, samt en hästägare som inte är involverad i någon regional
förening.
Medlemssystem
I början av 2018 lanserades vårt nya medlemssystem. Här kan de regionala föreningarna enkelt få
fram listor på sina egna medlemmar samt även kolla upp medlemmar i andra föreningar. De
föreningar som fortfarande inte har någon inloggning i systemet ska kontakta Josefine Tinglöf. I år
kommer föreningarna att få information innan unghästtesterna om vilka deltagare som inte betalat
medlemsavgiften.
Hemsidan
För många föreningar har det varit svårt att flytta över materialet från den gamla till den nya
hemsidan. Elisabet Ernblad kommer att kontakta Konovalenko för möjligheten att ta fram en enklare
lösning. Önskemål från kontoret att få kontaktuppgifter till teknisk/hemsideansvarig i alla föreningar
då det ibland är svårt att få kontakt med rätt person.
GDPR
I maj träder GDPR i kraft, som ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). På fredag, den 20/4,
kommer Helén att träffa en GDPR-expert för att få information, tips och råd hur vi ska gå vidare.
Helén kommer därefter att skicka ut information till de regionala föreningarna.
Ordförandekonferens 2018
På förslag finns att anordna en ordförandekonferens i november 2018 för att diskutera
medlemsfrågan och då ska även arbetsgruppens förslag vara klart. Under konferensen ska också
årets bedömningar gås igenom och bedömningsledarträff ska hållas vid samma tillfälle. Förslagsvis
ska konferensen äga rum i Karlstad.
Övrigt
Föreningarna önskar hjälp med marknadsföringsmaterial. Elisabet Ernblad berättade att det finns
broschyrer. Det finns också möjlighet att få en ”digital Roll-Up” som föreningen sedan beställer själv.
Vi undersöker möjligheten för föreningarna att anpassa för eget behov. Frågan om adressregister
kom upp och den informationen kommer efter att vi vet hur vi ska hantera GDPR. Förslag på SMStjänst där vi tipsar om lokala aktiviteter.
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