Inför stundande årsmöten
Under årets organisationskonferens ägnades en stor del av tiden till gruppdiskussioner
kring några på förhand givna diskussionspunkter. En av dem handlade om etik och
moral.
I anteckningarna från grupperna samt kommentarer i utvärderingen så önskade alla
att hög prioritet skulle läggas på åtgärder kring just detta. Det framgår också av
anteckningarna och kommentarerna att man vill säkerställa att de diskussioner som
företogs inte får glömmas bort och bara bli en diskussion som stannade där och då.
Detta har vi tagit till oss i förbundsstyrelsen och vill därmed bistå med bifogad
presentation och diskussionsunderlag. Länk och frågor återfinns sist i detta
dokument.
Vår tanke är att ni ska ta en stund på era årsmöten för att visa presentationen och
vika en stund för diskussioner kring frågeställningarna. Vår önskan är att ni sedan
uppmuntrar era lokalklubbar respektive lokalområden att visa presentationen på
kommande medlemsmöte.
Det är ett sätt att synliggöra vårt ansvar för att få en frisk och sund organisation. Vi
hoppas också att ni kan ge en kort återkoppling på kongressen om hur arbetet
förlöpte.
Stort tack för er hjälp och ert engagemang.
Med vänliga hälsningar
SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN
Enligt uppdrag
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LÄNK TILL PRESENTATIONEN
https://prezi.com/view/g92rCHTIaR52jMWssMms
Om uppkopplingen inte fungerar eller om annat tekniskt strul förekommer kan man
också visa presentationen som PDF. Denna Bifogas i mailet.

POLICYS OCH VÄRDEGRUND
Värdegrund och kärnvärden
Policy för medlemskultur
Policy kränkande särbehandling och trakasserier

FRÅGESTÄLLNINGAR

-

Vad tror ni är drivkraften bakom negativa inlägg på sociala medier?

-

Vad tror ni man vill uppnå med inläggen?

-

Fundera över några exempel på när inläggen resulterat i positiva spiraler
respektive negativa spiraler.

-

Vad kan ni själva göra för att motverka negativa spiraler och negativ
spridning?

-

Hur gör vi varandra bra?

Om du varit med och delat eller skrivit negativa inlägg har du funderat över hur
andra ser på dig efter ett sådant inlägg?
-

Vem vill du vara när du kommer till klubben och hur uppfattas du? En som
förgyller tillvaron när du kommer eller när du åker?

