Föreläsningsdag i kaninhoppningens tecken!

Skånes Kaninhoppare bjuder in till en heldag
med föreläsningar för oss kaninhoppare
Söndagen den 22 april 2018
Schema
08:00 – 09:00 Social media med förbundsstyrelsen
09:10 – 09:45 Avelsgruppen har ordet
10:00 – 12:00 Föreläsning med Veterinär Cecilia Trädgård
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Etologi för kaninhoppare med Emma Almquist
14:45 – 16:00 Öppet forum med Domarkommittén
Detta är ca tider och viss ändring kan förekomma.

Social media med Förbundsstyrelsen
De senaste åren har informationsflödet i social
media ökat lavinartat. I och med det även
öppenheten mot varandra. Vad är rätt vett och
etikett på sociala media? Hur ska vi som klubb
reagera när hårda ord och mobbning uppstår
inom klubbens/förbundets medlemmar?
Vi tar oss tid att tillsammans se vilka lösningar
som kan finnas på dessa problem. Hur har
klubbarna i dagsläget hanterat detta. Vad kan vi
göra bättre?
Avelgruppen har ordet
Avelsgruppen presenterar sig och sitt arbete
inom förbundet, samt planer inför framtiden.
Föreläsning med Cecilia Trädgård
Cecilia Trädgård är en av Sveriges mest
framstående veterinär när det kommer till
kaniner. Legitimerad veterinär sedan 1993. På
slutet av 90-talet arbetade hon i England där hon
intresserade sig för fågel-, kanin-. reptil-, och
gnagarmedicin. Detta har inneburit mycket
resande utomlands då endast ett fåtal kurser
erbjuds i Sverige. Varje år går hon ytterligare
kurser för att fördjupa sig i dessa djurslag. Cecilia
har arbetat både kortare och längre tid på
veterinärkliniker utomlands.

Etologi för kaninhoppare med Emma Almquist
Under denna föreläsning doppar vi tårna i etologi,
djurens beteende och orsakerna till det, med
fokus på hoppkaniner. Emma kommer lyfta arvet
från vildkaninen, kroppsspråk, kaninpedagogik
och miljöanpassning.
Emma är utbildad etolog vid Sveriges
Lantbruksuniversitet och godkänd av föreningen
Sveriges Akademiska Etologer. Hon har haft
kaniner sedan 2005. Skrivit för Kaninmagazinet i
många år. Hon har suttit i styrelse både inom
SKAF och SKHRF. Emma har även startat upp
Sveriges Kaninvälfärdsförening där hon sitter som
ordförande.
Öppet forum med Domarkommittén
Här passar vi på att prata kring regler, hinder och
allt som kan röra domarnas arbete på en tävling.
Domarkommittén kommer själv ha en del ämnen
att ta upp, men i mån av tid kommer det även
finns utrymme för att ta upp egna ämnen/frågor
för diskussion. Detta pass är öppet för alla, dvs.
du behöver inte vara domare för att delta i
diskussionerna. För att ge DK bästa
förutsättningar att förbereda sig få ni gärna skicka
in ämnen ni önskar lyfta redan innan på DKs
mail.

Förbundsstyrelsen bjuder dagen till ära på lunch till alla deltagare.
På menyn står buffé med
- Krämig pastasallad med kyckling, feta och bacon
- Vegetarisk sallad med quorn och coucous
- Frön och gryn taboulleh
- Grön ärthummus
- Krämig vitlöksdressing
- Oliver
- Hembakat bröd, smör

Utöver det kommer det även
finnas en mindre cafeteria med
kakor, godis, dricka, samt

Skånes Kaninhoppar bjuder hela
helgen på Kaffe/The, frukt samt

frukostfrallor mm

vatten/smaksatt vatten.

Dagen kommer gå av stapeln i samma lokal som Årstämman varit i dagen före:
Kopparhögarnas föreningsstuga
Gång R 19
261 43 Landskrona
https://kartor.eniro.se/?q=g%C3%A5ng+r,+19,+landskrona

För frågor kontakta
Johanna Höckerbo
Michelle Elofsson
skaneskh@gmail.com

0727 435024
0762 919242

OBS anmälan till dagen samt lunchen sker via skuttli!

