Motion till ACC´s Årsmöte 2020

Bakgrund
För att få valphänvisning på ACC´s hemsida, krävs att man uppfyller klubbens
avelsrekommendationer. Samt att man kan lägga ut, i stort sett precis nyfödda valpar = De
behöver inte vara registrerade. Vilket förhoppningsvis borde borga för en seriös uppfödare.
Med hänvisning till detta anser jag att ACC´s valphänvisning ska kosta pengar, det är mycket
mera förmånligt att annonsera på ACC´s valphänvisnings sida, än på SKK´s sida.
SKK har s.k gratis valphänvisning, hänvisningskostanden ligger i valparnas registrering och där
behöver man INTE följa ACC´s= Klubbens avelsrekommendationer.
Omplacerings hundar, äldre hundar som är till salu, borde vara gratis, om de följer klubbens
Avelsrekommendationer. En omplaceringshund ´/äldre hund, kan vara svårare att hitta nya
ägare till samt att det kanske är mera be hjärtans värt att få hjälp med. Samt att den hunden kan
även vara mera “svår såld” och betingar oftast ett lägre försäljningspris eller inget alls.
Motivering
Då ACC´s valphänvisning bör borga för en seriösare uppfödning, då endast de som följt klubbens
Avels rekommendationer , får annonsera på den platsen. Samt att valparna inte behöver vara
registrerade, är det en förmån, för både köpare och säljare, som ska kosta en slant, för säljaren.
Äldre hundar/omplacerings hundar är ibland svårare att få ett nytt hem till, och betingar ofta ett
mindre försäljningspris. Detta kan även gälla hundar som eventuellt har ett upp kommet s.k
“Skönhetsfel” eller som inte ska användas i avel. . Så som bettfel, testikel bortfall och liknande.
Yrkande
Valphänvisning för medlemmar, vars valpkullar följer ACC´s avelsrekommendationer ska inte
vara kostnadsfri, fr.om 2020. Omplacerings hundar, och även äldre hundar, ska kunna förmedlas
gratis, om ägaren alternativt, uppfödaren är medlem i ACC och har följt klubbens
avelsrekommendationer. Vilken även bör gälla hundar med upp komna fel, så som i min
motivering.
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