Uppfödar/medlemsträff Falköping 170923
Styrelsen hälsar alla välkomna och vi inleder med smörgåstårta och fika. Närvarolista skickas
runt, 15 personer närvarande.

*10 i topplistan
Sekreteraren läser upp de svar som Teija F. fått in på sina frågor angående 10 i topplistan
från uppfödare och medlemmar. (Bilaga 1) Sammanfattningsvis vill majoriteten ha listan
kvar men ta bort dubbla poäng och ha större geografisk spridning på utställningarna.
Mötet beslutar att from 2018 ha samma poängberäkning oavsett om det är
nationell/internationell utställning.
Mötets mening är att enbart ha en officiell utställning per år - förslag att lägga den tex kristi
himmelsfärdshelgen så alla vet att den helgen alltid är vikt för rasspecial.
Angående ägare för hund på 10 i topplistan - Den/de som är juridisk ägare skall vara
medlemmar för att få räkna poäng till listan. Alla ägare måste vara medlemmar.

*HD
Vår population är för liten och för få hundar röntgas för att vi ska kunna ansöka om index
hos SKK.
Varför röntgas så få hundar? Valpköparna tycker det är för dyrt och saknar intresse för
resultatet av röntgen. Både Dein Hards och Båtsmans har försökt med återbetalning av del
av köpeskillingen efter röntgen men inte ens det gav fler röntgade hundar.
Flera av deltagarna på mötet upplever att det är problem att hitta bra ställen att röntga på
där personalen är kompetent nog. Förslag som framkom är att ha en flik på hemsidan där
man tipsar om kliniker som är vana och duktiga på att röntga stora raser. Den som har tips
på klinik kan maila till Helen J.
Behöver också upplysa hundägare om att det INTE är deras uppgift att hålla/dra i benen på
hunden!

*SRD
På hemsidan finns endast statistik t.o.m 2011, skall uppdateras varje år. Styrelsen jobbar
med detta.
Vi skall kontrollera listor mot kritiker men för t.ex 2016 ´saknas många kritiklappar från SKKutställningarna.

*Övriga frågor
•

Mötet anser att klubben är för liten för att ge ut en tidning 4 ggr/år. Det blir alldeles
för dyrt! Förslag om ett årsnummer eller kanske skicka ut ett nyhetsbrev/PDF via
mail.

•

Mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en skrivelse angående sporrar med krav
om att SKK skall informera utländska domare bättre om våra regler samt att SKK skall
jobba mot Jordbruksverket för att vi skall få ta bort dem igen.

•

Mötet ger styrelsen i uppdrag att formulera en skrivelse angående HD-avläsningen. Varför ska samtliga plåtar inte bara den där hunden ligger "rätt" skickas in? - Varför
ändras ej resultat efter omröntgen längre? - Varför påpekas inte slappa leder längre?

Stort tack för ett mycket trevligt och givande möte till alla deltagare!

