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- Mötet inleddes med en runda där mötesdeltagarna fick berätta om läget i sällskapen.
Många berättade om utmaningen i att underhålla banorna och aktivera sina medlemmar
att bidra till verksamheten. Flera har haft prova-på dagar som man uppfattat som
positiva. Medlemsinströmningen är dock fortsatt låg, de sällskap som äkat i
medlemsantal har gjort det på bekostnad av andra sällskap.
Cimbria och Järbo konstaterade att flytten av SM påverkat midsommar negativt.
Järbo som haft inbrott under året och tipsade om att se över sina försäkringar. Det är
sällan sällskapen har lösöre som motiverar dyra försäkringspremier. Ofta får man ändå
ingen ersättning när olyckan inträffar pga inventariernas ringa värde. Däremot är förstås
brandförsäkringen väldigt viktig.
- Alla klubbar bör se över sina avtal så ingen hamnar i samma sits som SkHk gjorde med
sin bana i Landskrona.
- FS behöver förtydliga att klubbarna tar hand om medlemsärende. SHCF blir bara
inblandade om klubbarnas åtgärd ej ger effekt.
- ÖHK-NoHS tipsade om anläggningskort. De utfärdar dessa och tar 350 kr/år. Kortet ger
tillträde till banan när den inte används. Fördelen är att de som ofta ändå använder
banan knyts till verksamheten, känner lite ansvar och förstås att det kommer in lite
pengar till klubben.
- Förslag inkom att tävlingsledar/domarkonf borde läggas på söndagen efter kongressen.
- SHCF borde arbeta med central sponsring till SM.
- Förslag om att införa ett anat system för veterinärkostnader. Ta in alla veterinäravgifter
och betala räkningar klubbarnas räkningar. Isåfall skulle samma system användas som
för dopingavgifterna dvs de sällskap som har många startande bidrar lite mer och de som
har få bidrar lite mindre.
- Linneas lista föreslås kunna innehålla även SKK-medlemskap och vaccination. Detta kan
arbetas fram under vintern.

