Motion till Dvärgpinscherklubbens årsmöte 2010
Årets hund tävlingarna klubben har är mycket uppskattade av medlemmarna och bör finnas kvar.
Några punkter finns dock som bör klargöras och ändras för att gälla som kriterier.
En av dessa är att det idag är tillåtet för medlemmar bosatta i andra länder men som ställt ut på svenska
utställningar att delta i Årets Hund.
Vi anser att den bör vara exklusiv för medlemmar bosatta med sina hundar i Sverige.
En annan är att medlemskap erfordras av fodervärd för att få delta i Årets Hund tävlingarna.
Idag finns inget register över fodervärdar och hur klubben bedömer vilka tävlande hundar som har
fodervärdar eller inte bör vara en stor gissningslek då det idag inte finns ett juridiskt bindande register
över hundägare i Sverige.
Det borde då räcka att hunden har en eller flera ägare angivna i anmälan för att få delta och på så vis
underlätta det arbete som annars måste läggas ner på att leta fodervärdar.
Då Mälarpinschern idag inte är aktuell till namnet men fortfarande står kvar i poängberäkningen bör den
ändras till att passa en årlig rasspecial i klubben oavsett namn.
På fler ställen går kriterierna och poängberäkningen isär och även om vi som varit med ”länge”
underförstått vet vad som gäller så kan det bli problem om medlem protesterar.
I grundkriterierna står att ” Endast svenska resultat räknas. ”
I kriterierna under årets junior, årets hund och årets veteran står som kriterie att
” Alla och endast svenska officiella utställningsresultat ska vara med, ”
Enligt poängberäkningen finns det extra poäng att få om hunden fått inofficiell placering på SSPK eller
deltagit i Mälarpinschern.
Kriterierna bör ändras så att poängberäkningen blir giltig i enlighet med kriterierna.
Bilagt finns reglerna som pdf med dom nuvarande texterna motionen avser markerat med rött.
Vi föreslår årsmötet följande för beslut:
Att grundkriterien ” Endast medlemmar i Dvärgpinscherklubben och deras ägda hundar får delta. ”
ändras till ” Endast medlemmar i Dvärgpinscherklubben och deras svenskägda hundar får delta.”
Att grundkriterien om medlemskap för fodervärd/ar tas bort.
Att grundkriterie texten ” Endast svenska resultat räknas. ” får följande tillägg
” Se mer specifika kriterier under varje deltävling. ”
Att Mälarpinschern i poängberäkningarna ändras till texten
” Dvärgpinscherklubbens rasspecial ”
Att ta bort texten ” Alla och endast svenska officiella utställningsresultat ska vara med, ”
under kriterier för årets junior, hund samt veteran.
Att lägga till texten ” Alla svenska officiella resultat, SSPK tilläggspris och klubbens årliga rasspecial får
tillgodoräknas, ” under kriterier för årets junior, hund samt veteran.
Att alla andra kriterier som inte finns med på denna motion kvarstår i sin utformning.
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