
  

Datum/Date 

2013-06-28 

 

 

 

 

 

Inbjudan till grundläggande utbildning för ordförande, sekreterare och 
kassörer i SKKs klubbar den 16 november 2013 

 
Svenska Dvärghundsklubben, Svenska Terrierklubben och Svenska Kennelklubbens 
Föreningskommitté (FK) bjuder in till en utbildning för ordförande, sekreterare & 
kassörer som arrangeras vid samma tillfälle. Utbildningen vänder sig till dig som 
tillhör någon av ovan kategorier och vill lära dig mer om föreningsteknik i 
allmänhet med en djupdykning inom din specifika funktion. Förutom 
föredragshållarna kommer representanter från FK att finnas på plats som resurser 
och för att svara på frågor om arbetet med föreningsfrågor inom organisationen 
mm. 
 
Utbildningen arrangeras på Scandic Värnamo den 16 november 2013. 

 
Svenska Kennelklubben tycker att det är viktigt att de förtroendevalda inom 
organisationen får möjlighet att utbilda sig inom föreningsteknik. Eftersom 
ordförande, sekreterare och kassör är tre viktiga funktioner i en klubbstyrelse 
hoppas vi att ni tar detta tillfälle att tillsammans delta i denna utbildning i 
föreningsteknik. Vi är mycket glada att kunna erbjuda en utbildning som lämpar sig 
lika väl för dig som är förtroendevald i en avdelning eller sektion inom en klubb, 
som för dig som är verksam i klubbens huvudstyrelse.  
 
Preliminärt program: 
 
09.00–09.30  Fika serveras.   
09.30–10.30 Utbildningen startar gemensamt bas för samtliga funktioner  
10.30–15.00  Deltagarna utbildas inom sitt område. 
12.00–13.00  Lunch serveras i restaurangen. 
13.00–15.00 Deltagarna utbildas inom sitt område. 
15.00–ca 16.00 Fika samt gemensam återsamling med möjlighet till frågor 

och diskussion 
 

Deltagaravgiften är 600 kr per person inklusive lunch och fika.  
 
Är det något du undrar över så ta kontakt med FKs sekreterare Anna Qvarfort på 
telefon 08-795 33 23, e-post fk@skk.se eller FKs ordförande Per-Inge Johansson på 
telefon 0157-50037, ordforande@sdhk.net eller Alf Andersson på telefon 070-620 
45 51, loddons@telia.com.  

 
Se SKKs webbplats för mer information och anmälan! Välkommen med din 
anmälan senast den 18 oktober! Anmälan är bindande. 
 

Varmt välkomna! 
Önskar Svenska Terrierklubben, Svenska Dvärghundsklubben  

och SKKs föreningskommitté 
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