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1. Mötets öppnande
Gunilla Andersson valdes till mötets ordförande. Hon hälsade alla välkomna och
öppnade mötet.
2. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Anne-Christine Stareborn.
3. Mötets punkter
a) VitaSvepet
b) Mentaltest
c) Introduktionsmedlemskap
d) Övriga frågor
a) VitaSvepet
Bakgrund till frågan om VitaSvepets vara eller inte vara är att det har
framkommit förslag på att VitaSvepet ska tas bort.
Här uttryckte mötet att VitaSvepet borde vara kvar och mötet hade önskemål att
den skulle vara i trycktformat. Denna nya ”VitaSvepet” skulle då ha en helt ny
inriktning och komma ut en gång om året. Men att det kompletteras med
nyhetsbrev som kan ges ut i snabbare takt och även riktade nyhetsbrev.
Den tänkta kommunikationsmixen skulle då kunna vara;
en tryckt tidning
nyhetsbrev
hemsidan
Facebook
Eventuellt ha en tävling om tidningens nya namn.
Frågan om kostnad för en tryckt tidning lämnas in den nya styrelsen som får i
uppdrag att se över förslaget om en tryckt tidning som ges ut en gång om året.
b) Mentaltest
Gunilla A och Malin R presenterade ”SBKs förslag till moment reviderat MT” och
det nya förslagna protokollet. Mötet ansåg att det var bra förslag och protokollet
verkade bra.

c) Introduktionsmedlemskap
Här önskade mötet att det ska vara kvar med 100 kronor rabatt på klubbens
medlemskap för nya medlemmar. Däremot borde klubben ändra villkoren för
att stå med på uppfödarlistan samt valphänvisningen. Mötet förslog även att
man skulle kunna ta betalt för att stå med på uppfödarlistan.
Frågan om introduktionsmedlemskap marknadsföring samt att se över villkoren
för att stå med på uppfödarlistan samt valphänvisningen lämna i uppdrag till
styrelsen att se över.
d) Övriga frågor
Gunilla A och Malin R redogjorde för läget av RAS.
Det nya ras-dokumentet är under bearbetning. Processen går framåt, det är
mycket som ska inhämtas och bearbetas.
Vad som har framkommit är att via Agrias hälsoprogram så har det visat sig att
vi har fått mycket av klåda, allergier (här finns det olika varianter av allergier)
och hältor, speciellt tår och mellanhänder samt växtvärk (eg. panosteit).
Mötet fick en sammanställning av HD och ED. Där kunde vi se att ED
(armbågarna) har ökat. Tyvärr kunde det också konstateras att hundägarna
väljer att inte röntga sina hundar vilket är väldigt olyckligt. Här insåg mötet att
vi som rasklubb måste nå ut till uppfödarna om vikten att hunden röntgas.
Statistiken ang MH visar ingen förbättring. För få gör MH även detta är olyckligt.
Den del hundar har kvarstående rädslor.
Klubben bör arbeta med att höja förståelsen att det är viktigt att fler hundar
mentalbeskrivs.
Även hälsoenkäten visar på att det finns mycket rädslor. Detta är inte bra för
hunden, ägaren eller samhället.
I presentationen angående registreringen av använda avelsdjur så visar det att
de används tidigt och intensivt samt upprepade kombinationer. Det visade sig
att i dagsläget ligger rekommendationen antal valpar per hund är 8 stycken och
högst antal acceptabla antal valpar är 22 stycken.
Nytt i RAS är det har tagits fram en mentalitets profil.
Mötets önskemål är att avel och hälsa i den fortsatta revideringen av RAS, ser över
texterna angående registreringen och rekommendationer av antal valpar per
hund.
4. Mötets avslut
Gunilla A tackade alla deltagande för att bra och trevligt medlemsmöte.
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Anne-Christine Stareborn, sekreterare

