Motion till ACC´s Årsmöte 2020
Bakgrund
Hur ACC´s förlägger klubbens Årsmöten. De flesta gånger klubben haft sina Årsmöten har de
varit förlagda till platser som varit ganska lättillgängliga och där flertalet både medlemmar och
styrelsemedlemmar, haft sin hemvist.
Klubbens Årsmöte 2019, var förlagt till en mycket svår tillgänglig plats och i ett mindre privat
hem. Alla i styrelsen, förutom en, hade en mycket lång resväg samt att ett fåtal av klubbens
medlemmar bor i närområdet. Motivet till Årsmötesplatsen skulle ha varit att större delen av
styrelsen skulle ändå befinna sig i området för att ställa ut på en utställning, som varit dagen
före. Mig veterligen ställde ingen ut hund, av de som satt i styrelsen. Samt att ett Årsmöte bör
kombineras med en föreläsning/ utbildning eller liknande.
Motivering
Klubben bör förlägga Årsmötena till platser som är lätt tillgängliga för medlemmarna. Dels för
att locka flera att komma, men även för att det inte ska kosta allt för mycket för vare sig
medlemmar eller styrelsen för att kunna ta sig till den utvalda platsen. Att ha ett Årsmöte utan
att ta tillfället i akt att ha utbildning/aktivitet känns som slöseri med både tid/pengar och själva
resandet.
Yrkande
Klubbens årsmöten bör förläggas till platser som är mera lätt tillgängliga. Även till områden där
större delen, i % räknat, som medlemmarna bor. Självklart ska platserna alterneras, och vid vissa
år, kan de förläggas lite mera söderöver/norröver, men INTE i vare sig Sydligaste eller
Nordligaste Sverige. Platser som är lämpliga är Jönköping-, Örebro-, samt Stockholm med
omnejd. Samt att ha aktivitet, före/ och eller efter årsmötesförhandlingarna. Vilket sparar både
tid och pengar och förhoppningsvis lockar flera medlemmar att komma. Samt att klubben har en
skyldighet att genomföra/tillgodose alla medlemmar med utbildning/aktiviteter/information
och samlas man för ett årsmöte bör ju detta vara ett ypperligt tillfälle.
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