Motion 5
Motion om styrelsens arbete för att främja rasen
Denna text står att läsa, mycket fin.
Väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, jaktligt och exteriört
fullgoda rasrena hundar att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka
för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna att informera och sprida kunskap
om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård att bevaka och arbeta med frågor
som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet att skapa och
vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.
Hur går arbetet med detta till? Vad görs för att uppfylla detta? Hur implementeras
detta?
Ögongruppens roll.
Finns den ännu kvar? Vilka är med i den? Vad jobbar dom med? Hur ofta ska dom
komma med information? Vad består den av?
Avelsrådets åtaganden:
Att genomföra uppfödarträffar. Hur ofta? När är dom?
Hur sker kallelsen till dom? De uppfödare som använder unga avelsdjur, omeriterade
avelsdjur. Vad gör ACC vid ett sådant tillfälle? Vid kullar som strider mot rasens
avelspolicy resoneras det idag att det är bara en rekommendation och inte vidtaga mer
åtgärder än så. Det vill säga rycker på axlarna och släpper det sedan utan vidare
åtgärder från styrelse/avelsråd.
Det är klubbens rekommendationer, dom borde väl ändå klubben verka för att de skall
efterföljas och inte som nu säga att det är bara rekommendationer
Yrkande:
Avelsråd/Ögongruppen: Anordna olika föreläsningar om ögon och ögonsjukdomar,
anordna föreläsningar om olika hälsoproblem som kan uppstå, uppfödarträffar för att
sprida information/kunskap om avel mm.
Bli en aktiv ”grupp/grupper” och inte finnas för sakens skull.
Tillskriva medlem som är uppfödare som nyttjat unga avelsdjur och/eller nyttjar
omeriterade föräldradjur Vid upprepade tillfällen göra någon form av påföljd. Arbeta
fram påföljder för de uppfödare som väljer att inte följa rasklubbens avelspolicy.
Inlämnare: 10 medlemmar
Annie Linderson, Karisgårdens Kennel. Maud Lennbom, Kennel Speedwagon.

Caroline Rogestam, Örebro. Majken Fredriksson, Cockburns kennel.
Birgitta Bergsköld Gregestam, Freixenet’s kennel. Cecilia Thurfjell, Luleå.
Irene Andersson, Capris kennel. Bengt Andersson, Capris kennel.
Mona Mancini, Västerås. Annica Klingvall, Troupers kennel

