Riktlinjer för Dvärgschnauzerringens lokalombud
Dvärgschnauzerringen är mycket stolta och glada för våra lokalombud och vill främja deras vilja och
möjligheter att arrangera olika aktiviteter för våra medlemmar.
Det finns idag 20 ideella lokalombud i Sverige och deras uppgift är att uppmuntra
dvärgschnauzerägare till gemenskap och aktivitet, genom att exv. Ordna aktiviteter som ”prova-på”
dagar, promenader, trimträffar, föreläsningar eller liknande.
Vi tycker det är viktigt att lokalombuden kan arrangera aktiviteter efter eget önskemål och intresse
och vill skapa goda möjligheter för detta genom att det finns en budget som lokalombuden kan ta del
av vid mer kostsamma arrangemang eller aktiviteter där deltagarantalet blev färre än budgeterat.
Vi vill även premiera våra lokalombud genom att erbjuda dem möjlighet till betald utbildning i form
av att ta del kurser, seminarier, föreläsningar etc. för att öka möjligheten till god medlemsnytta.
Grundtanken är att en aktivitet ska vara till självkostnadspris där kostnad och antalet deltagare ska
täcka lokalombudets utgifter för till exempel hyra av hall, fika och resor. Dvärgschnauzerringen kan
en del omkostnader vid aktiviteter enligt tabell nedan.
Arbetet som lokalombud är ideellt och lokalombudet är själv medlem i Dvärgschnauzerringen.
Lokalombuden har en budget på x-antal kronor att ta del av vid aktivitet för Dvärgschnauzerringen.
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•
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Lokalombuden ligger under aktivitetskommittén som kan ta beslut rörande lokalombud,
aktiviteter och budget med mandat från Dvärgschnauzerringens styrelse.
Aktivitetskommittén ska inför kommande kalenderår fråga varje enskilt lokalombud om hen
önskar fortsätta vara lokalombud kommande år och lokalombudet är införstådd i att hen
förväntas arrangera minst två aktiviteter under kalenderåret.
Lokalombud ansvarar själv för att kontaktuppgifter på hemsidan är aktuella.
Aktivitetskommittén tar fram ett formulär för ansökan av budget för att underlätta för
lokalombuden. Länk till formuläret finns på hemsidan.
Lokalombuden ska ha en egen budgetpost i ekonomin för inkomst/utgift.
Överskott vid bokslut tillfaller Dvärgschnauzerringen. Underskott vid bokslut ersätts av
Dvärgschnauzerringen.
Lokalombudens budget fylls årligen på med 10 000 kr + underskott från tidigare år.

Lokalombuden:
Lokalombud har möjlighet att få ersättning av Dvärgschnauzerringen för utbildning, seminarier,
föreläsningar mm enligt ansökningsformulär som finns på hemsidan:
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Ersättning tas inte från lokalombudens egen budget utan lokalombud har samma möjligheter till
utbildning som alla funktionärer i Dvärgschnauzerringen och utbildning bekostas av
Dvärgschnauzerringen.
Lokalombud som ansöker om utbildning ska själv redogöra för Typ av utbildning, pris, varighet och
hur utbildningen kommer medlemmar till nytta.
Dvärgschnauzerringens styrelse tar beslut om utbildningen godkänns, bekostas och vilken
”motprestation” som krävs.
Lokalombud som fått utbildning bekostad av Dvärgschnauzerringen förbinder sig att anordna X antal
aktiviteter för DSR medlemmar. Lokalombudet får information om vilken motprestation som krävs i
samband med godkänd utbildning.
Olika utbildningar som kan godkännas är tex: vardagsskötsel, trix, vardagsaktiviteter,
aktivitetspromenader, vardagstrimning, träningsmetoder samt annan fortbildning som kan ge
medlemsnytta.
Lokalombud har 20% rabatt på av Dvärgschnauzerringen, Aktivitetskommittén samt andra
lokalombuds anordnade inofficiella evenemang och aktiviteter. Kostanden betalas av
Dvärgschnauzerringen från lokalombudens budget. Gäller ej Cupen.

Aktiviteter:
För av lokalombud arrangerade aktiviteter kan ersättning från Dvärgschnauzerringen enligt tabell
nedan räknas av från budget och kostnader över ska räknas in i självkostnadspris:
•
•
•
•
•

Lokalhyra upp till 50%/dag
Instruktör/föreläsare/sakkunnig upp till: 50% /dag
Materialhyra upp till: 50%/dag
Fika upp till 20 kr/per person/dag
Reseersättning upp till: 50% /dag
Hur stor ersättning aktiviteten får från Dvärgschnauzerringen beslutats individuellt och
baseras på aktivitetens omfattning och totala kostnad. Beslut tas av Aktivitetskommittén.

• Grundtanken är att en aktivitet ska vara till självkostnadspris efter avräkning från tabell.
* Medlemmar i Dvärgschnauzerringen ska ha ett lägre pris än icke medlemmar.
• Lokalombudet ska inför en aktivitet lämna in en budget till Aktivitetskommittén och få den
godkänd. Budget ska innehålla planering/upplägg och omkostnader som tex lokalhyra,
reseersättning, material, fika/lunch/middag. Samt antal deltagare och kostnad för individuell
deltagare.
• Lokalombud med godkänd budget och aktivitet men där deltagarantalet ej uppnår den önskade har
möjlighet att ansöka om bidrag från Dvärgschnauzerringen och aktivitetskommittén. Hur stort bidrag
beslutas individuellt av Aktivitetskommittén.
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Lokalombud med godkänd budget vars aktivitet går med vinst ska betala in överskott till
lokalombudens egen budget.
• Lokalombud får ersättning för utlägg vid uppvisande av kvitton. Fakturor kan skickas direkt
till Dvärgschnauzerringens kassör för betalning.
• Inför aktivitet ska lokalombudet skicka information om aktivitet till DSR webbmaster för
reklam och publicering på sociala medier.
• Efter avslutad aktivitet är det önskvärt att lokalombudet skickar in en kort sammanfattning med ev.
bilder/film till DSR webbmaster för uppdatering på sociala medier. OBS! Viktigt få deltagares
godkännande innan!!
• Aktiviteter som ett lokalombud kan arrangera är t.ex.: ”Prova på-dagar”, aktivitetsdagar, läger,
aktivitets-helg, föreläsning, promenader, trimkurs, träningstillfällen, frågestund och föreläsning
fysiskt eller på sociala medier, vardagsskötsel.
Enklare tips för förstagångsvalpägare; hantera hunden, få den rumsren, tandvård, ensamhetsträning,
gå fint i koppel, stävja skällighet vid tidig ålder.

/Aktivitetskommittén ansvariga för lokalombud Johanna Winejo och Marie-Louise Schelin.
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