
Motion till Specialklubben för Shih-Tzus Årsmöte 2020-09-19.
Klubbens vara eller inte vara
Då Specialklubben för Shih-Tzu har så få medlemmar, kanske det vore bra att ta en diskussion
om vi skall låta klubben vara vilande. Det kan vara bättre att förekomma, än förekommas av
SKK.
SKK kommer säkert att i framtiden föreslå förändring, då vi är för få medlemmar för att vara
en Specialklubb.
Den nya styrelsen kan förslagsvis ta kontakt med Svenska Dvärghunds Klubben och ansluta
sig till dem som rasklubb. De blir ju inte så stor skillnad när det gäller aktiviteter. När det
gäller utställningar, om någon oroar sig, så är den ända skillnaden att Shih-Tzus representant
ansöker om utställning och domare hos SDHK i stället för SKK.
Sala 2020-08-07
Inger Ekström
Sverre Lindqvist

Styrelsens kommentar:
Att lägga klubben vilande anser inte styrelsen är något som SST ska överväga.
Vi är en klubb som under 2020 gått med plusresultat och vi har haft igång vår
verksamhet i klubben under hela Corona-året.
Dessutom har vi arrangerat 5 officiella utställningar.
Om vi ska låta vår specialklubb gå in som rasklubb i en annan specialklubb tappar
vi våra egna utställningar. Det är SKK som beviljar hur många egna utställningar vi
får ha och det beror lite på hur många utställningar den nya specialklubben
arrangerar. Om vi t ex går med i SDHK, som har många utställningar, får vi kanske
behålla två av våra egna utställningar.
Vi kan inte heller vara säkra på att vi får med någon representant från vår klubb i
specialklubbens styrelse.
Det kommer att bli en kostnad för SST genom att vi måste betala en avgift till
specialklubben per medlem.
Vi får inte heller något eget mandat på Kennelfullmäktige som vi har i nuläget.
Så länge inte SKK ändrar något angående mandatfördelningen har vi en (1) röst på
KF.
Styrelsen i SST avslår därför denna motion och ser hellre att samarbetet med
andra klubbar utökas.
Ett samarbete som redan påbörjats när det gäller bl a utställningar - vi
samarbetar med länsklubbar, SDHK och de Tibetanska raserna - och
Brukshundsklubben när det gäller rallylydnad.


