Motioner till Skottefederationens årsmöte den 20/2-2021

1.

Uppfödarlistan
Ankom via mail till styrelsen den 28/12 2020

För uppfödare som är fullt betalande medlem i klubben samt följer klubbens riktlinjer skall
uppfödarlista samt valphänvisning vara gratis. Motivering: Det är verkligen inte gratis att föda upp
valpar. En kull med 0-3 valpar födda med kejsarsnitt kostar ju mer än vad den smakar med de
veterinärkostnader vi har idag. Jag menar inte att klubben skall kompensera höga veterinärkostnader
men uppfödarna är klubbens ryggrad och stolthet. Utan uppfödare blir det inga valpar och utan
valpar behövs snart ingen klubb. Jag har kollat med en del andra klubbar där det är gratis. Ex
Bedlingtonklubben och Pudelklubben Dessutom kan det ju ge en sporre till att skänka medlemskap
till nya valpköpare. Vidare anser jag att det skall vara en marknadsföringsplats för alla aktiva
uppfödare, oavsett tidigare kullar de senaste fem åren. Klubben har en enorm kunskapsbank i alla
erfarna , intresserade och duktiga uppfödare faktiskt något att skryta med. Jag tror inte att klubben
gör en förlust i detta utan tvärtom, klubben skall vara stolt över alla hängivna uppfödare som också
är mycket stolta över vår klubb.
Vh Katarina Lindstedt
Styrelsens svar på motion 1 – ”Uppfödarlistan”
Styrelsen önskar hänskjuta frågan och föreslår årsmötet går till omröstning angående motionen.
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2. Bjudna medlemmar
Ankom via mail till styrelsen den 28/12 2020
Vid skänkt medlemskap skall den nya medlemmen hälsas välkommen med ett välkomstbrev från
klubben och få årets tidigare utgivna tidningar skickat till sig om inbjudan sker före 30/6 eftersom
vi har medlemskap per kalenderår och inte löpande. Om inbjudan sker efter 30/6 skall
medlemskapet gälla hela nästkommande år.( Det har hänt att bjudna medlemmar endast fått ett nr
av tidningen skickat och sen var året slut. Det kan ju inte vara så svårt att göra detta till en rutin, om
välkomstbrev samt tidningar finns. Drömmen vore ju också att skicka med en liten ”present” typ
nyckelring eller kulspetspenna eller bildekal med klubbens tryck på.
Jag tror att det skapar ett varmt välkomnande och en god klimatkänsla för den nya medlemmen.
(och vem har inte legat bakom en bil där det sitter en dekal med ett budskap om en fantastisk ras?)
marknadsföring !
Vh Katarina Lindstedt

Styrelsens svar på motion 2 ” Bjudna medlemmar”
Bjudna medlemmar – Styrelsen tog ett beslut angående sent bjudna medlemmar att kvarstå
nästkommande kalenderår. Beslut togs i protokoll 2/2020.
Välkomstbrev - Styrelsen diskuterade vikten och utformningen av ett välkomstbrev i protokoll 1/19.
Förslag och beslut togs i protokoll 2/19.
Den nya/bjudna medlem får sedan 2019 ett välkomstbrev i form av ett vykort sänt från ordförande
med lite information om vad klubben har att erbjuda sina medlemmar samt senaste numret av
SkotteNytt.
Förslaget angående en ”present” i form av en bildekal, penna eller nyckelring, som föreslagits i
motionen ber vi att få återkomma med. Ett sådant beslut måste vägas mot kostnader och gåvans
värde.

