Arbetsbeskrivning för Utskottet Prov och Tävling.
Utskottet ansvarar för:
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•
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•






Den övergripande utvecklingen av bruks, IPO, Lydnad och Rallylydnaden inom
rasklubben.
Att kommunicera med styrelsen och lokalområdena för utveckling av prov och
tävling.
Att vara lokalområden behjälpliga med information och råd för att arrangera prov
och tävling.
Att initiera lokalområdesmästerskap i Lydnad och Rallylydnad.
Att samordna utbildning för vidareutveckling av bruksprov.
Att samordna utbildning för vidareutvecklings av IPO/BSL prov
Att samordna utbildning av Lydnad och Rallylydnad för att utveckla en bra
lydnad hos våra Rottweiler.
Att sammanställa statistik över antalet starter i bruksprov, IPO och BSL prov.
Att vid behov föreslå huvudstyrelsen person/personer med korrekt kompetens att
delta i central figurantutbildning eller domarutbildning.
Att vid behov ansvara för utbildning och vidareutbildning av funktionärer inom
utskottets verksamhetsområde.
Att tillämpa fastställda regler och anvisningar för verksamhet inom utskottets
verksamhetsområde.
Att sprida kunskap om vikten av en bruksarbetande Rottweiler.
Att med hjälp av PR/Infokommitténs kvartalsinformation kommunicera ut
information om arbetet inom utskottet till samtliga medlemmar.
Att förse huvudstyrelsen med information genom protokoll
Att förse huvudstyrelsen med information och underlag för beslut som inte faller
under delegerad beslutanderätt.
Till styrelsen inlämna en budgetuppföljning per den 30/6 varje år där prognos och
eventuell avvikelse mot budget skall presenteras.
Att skriva verksamhetsberättelse som skall vara klar 30/11 innevarande år.
Lägga upp en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår senast 15/11
innevarande år som insänds till huvudstyrelsens sista arbetsmöte under året.
Lägga en budget för nästkommande verksamhetsår och en rambudget för de två
därpå efterföljande åren senast 15/11 innevarande år som insänds till styrelsens
sista arbetsmöte under året.
Uppdatera inventarielistan en gång per år och tillsända kassören i huvudstyrelsen.
Målsättning att initiera våra lokalområden att arrangera Rasmästerskap i
Patrullhund

Rutin
Att samarbeta med huvudstyrelsen avseende frågor som behöver tas upp i andra forum än
utskottet.
Ordförande i utskottet kallar utskottet till sammanträde.
Protokoll förs vid möten och skickas även till huvudstyrelsen inom 10 dagar efter avhållet
möte.
Möten bör hållas en gång per kvartal.

Sammankallande
 Utskottets sammankallande sitter i Svenska Rottweilerklubbens styrelse.
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Delegerad beslutanderätt:
Auktorisera funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets
verksamhetsområde.
Avauktorisera aktuella funktionärer i enlighet med gällande regelverk inom utskottets
verksamhetsområde, dock inte av disciplinära skäl.
Besluta i dispensärenden inom utskottets verksamhetsområde
Avge yttrande till huvudstyrelsen i besvärsärenden.
Hänskjuta frågor till huvudstyrelsen som inte ligger inom utskottets ram för beslut
inklusive bifogande av underlag.
Fastställa program för provformer inom utskottets verksamhetsområde och lägga in på
SBK tävling där inte lokalområden själva kan lägga in samt meddela huvudstyrelsen.
Inom ramen för budgeterad verksamhet arrangera utbildning på förslag från respektive
utskottsgrupper.
Inom ramen och vid behov arrangera träningsläger centralt (till självkostnadspris) eller
genom något lokalområde på förslag från respektive utskottsgrupper.

Utskottet Prov och Tävling består av:
Sammankallande
Liselotte Gustavsson
Sk i Utskottsgruppen IPO
Soffie Modin
Sk i Utskottsgruppen Bruks/Lydnad
Nina Jonsson
Sk i Utskottsgruppen Rallylydnad
Evelina Esbjörnsson
Liselotte!
Vi bör ha en målsättning att skapa en utskottsgrupp Patrullhund så småningom.
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