MOTION 1
Motion om hemsidan:
Hemsidan upplevs idag som rörig, otydlig, ostrukturerad och bitvis icke informativ.
Som exempel på detta är att det ligger ostrukturerat under flikarna och informationen
ligger under olika flikar som resulterar i att det är svårt och rörigt att hitta information.
Gammal information ligger kvar och ny saknas eller är jättesvår att hitta.
Som exempel till detta är medlemsavgiften som blivit hanterad i samarbete med SKK.
Den informationen måste letas upp och går att utläsa först efter flera ”sidklick”
Valpförmedling. Gratis valpförmedling står det längst ner på den sidan, men måste man
betala 150 kr som uppfödare?
Är det bara en som trimmar amrisar?
Mer utförlig information om hur olika aktiviteter går till och hur det utövas, ex Nose
Work
Utställningsresultat kräver inloggning och lösen. Hur loggar man in?
Årets utställningsamris. Lite mer beskrivning vad det är och hur det går till
Gamla nyheter, var kan dom läsas?
Det finns inaktuell och otydlig information som inte ändrats/tagits bort trots upprepade
påpekanden om att det står fel.
Hemsidan borde vara en sida som alla kan hitta information och läsa vad som gäller
inom rasens olika områden.
Yrkande:
De medlemmar som vill anmäla sig på trimlistan, ska få stå det utan kostnad. Detta är en
service/hjälp som denne erbjuder oavsett vilken uppfödare hunden kommer från.
Resultatsidor/flikar utan inloggning bör finnas såsom en flik för Nosework, en för
utställningar, en för agility etc. Under respektive flik lägga in resultat och bilder om så
finnes så det blir lättare översikt och enhetlig struktur.
Oavsett om Yankeeynytt kommer ut eller inte, så se till att hemsidan blir uppdaterad
med aktuell och korrekt information och ta bort de som inte är aktuellt.
Skapa ett ”arkiv” och flytta ”gammal” information dit. Antingen bilda ny hemsida eller se
till att den nuvarande uppdateras med aktuell information och inte hänvisar till
underflikar i underflikarna.
Inlämnare: 11 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. Camilla Palm, Gnesta
Annica Klingvall, Troupers Kennel

