Spørreskjema til NRR-klubber
Klubb

Skriv inn navn

Dato

Skriv inn dato

Hvordan har klubben gått frem for å
besvare disse spørsmål?

Beskriv prosess/deltakelse

Som et første ledd i å etablere strategi og mål for NRR, ber strategigruppen i NRR klubbene
diskutere nedenstående spørsmål med sine medlemmer for mest utfyllende svar og sende skjemaet
tilbake til NRRs kontor innen 15.januar 2019.
Svarene klubbene gir, vil gi strategigruppen et grunnlag for å utarbeide forslag til mål og tiltak på
forbedring/ bevaring/oppgradering av NRR som organisasjon. Det er derfor særs viktig for NRR at
klubbene forsøker å komme med konstruktive tilbakemeldinger. Legg gjerne til ekstra punkter
dersom klubbene anser dette som nødvendig.

Spørsmål knyttet til NRR som organisasjon:
1.

Hvor ligger NRRs største utviklingspotensiale framover som merkevare og
organisasjon?

2. Hva bør NRR ha som sine prioriteringer de neste 3-5 år? Og hvilken visjon har vi
for NRR om 10 år?

3. Hvordan oppleves FIFes/NRRs lovverk ifht. funksjonalitet og brukervennlighet?

4. Tidligere har det vært avholdt ulike kurs/kompetanseheving i NRR-regi, bl.a.
utstillingslederkurs, oppdretter-diplomering, green-card for kattehold m.m.
Er det ønskelig med lignende kurs igjen? Evt. andre kurs / forslag til
gjennomføring?

5. Har klubben ideer om markedsføring av NRR for å synliggjøre oss som
organisasjon bl.a. i sosiale medier ?

6. Hvordan kan/er det ønskelig at NRR aktivt engasjerer seg i klubbenes
aktiviteter og drift ?

7. Andre kommentarer og innspill? F.eks, men ikke begrenset til:
-

NRRs GF (type avholdelse)

-

Utstillingsform

-

Sponsorer

-

Premier ved utstillinger

Skriv inn svar.

Spørsmål knyttet til klubbene og deres arbeid:
8.Hvilke mål/aktiviteter har klubben de neste 2-3 år , og hvordan vil klubben
arbeide for å komme dit ?

9.Hvilke framtidsvisjoner har klubben for de neste 7-10 år?

10.Hvordan er aktivitetsnivået i klubben? Gi konkrete eksempler.
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11.Hvordan oppleves medlemmenes involvering og oppslutning rundt klubbens
aktiviteter? Eksempelvis bistand under utstilling, deltakelse i medlemsmøter/diskusjoner, m.m.

12. Hvordan jobber klubben for å rekruttere nye medlemmer?

13. Hva har klubben å tilby egne medlemmer?

14. Hvordan introduserer klubben egen organisasjon til medlemmer som er nye i
verv?

15. Hvordan oppleves samarbeid i NRR-organisasjonen på tvers av klubber/ med
styret/komitéer og utvalg ?

16. Vi ønsker at klubbene innhenter erfaringer fra sine medlemmer på følgende
spørsmål- gi gjerne flere eksempler i svarene.
Hvordan opplevde du det å være ny utstiller/nytt medlem i din klubb?

Hvordan opplevde du å være på din første utstilling? - ha gjerne både det praktiske rundt
det å melde på/delta på utstilling for første gang og det å komme inn i et nytt miljø med i
tankene når du svarer

Tusen takk for bidraget!
-

Strategigruppa
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