Till
SST årsmöte april 2020

Motion om rasklubb ansluten till Svensk Specialklubb för Tibetanska raser(SvTKR)
SST har under några år haft ett medlemsantal på strax under 400 medlemmar. För att vara en
nationell klubb är det ganska litet. Det är många gånger svårt att engagera medlemmar och få
förtroendevalda till uppdrag. Vi har 8 utställningar om året och det kräver en hel del arbete före,
under och efter utställningarna. Andra aktiviteter som anordnas är det relativt sett ganska få som
kommer på.
Kan vi samarbeta mer organiserat med de andra tibetanska raserna skulle vi kunna ha ett större
underlag samt fler som kan hjälpas åt. Tillsammans med de tibetanska raserna har vi ju en hel del
gemensamt t ex kan man lokalt/regionalt ordna pälsvårdsträffar och andra hundsport aktiviteter och
kurser/seminarier.

Föreslår årsmötet att besluta:
Att ge SST styrelse i uppdrag att under hösten 2020 kontakta SvTKR och meddela vårt intresse om att
bli rasklubb för Shih Tzu i SvTKR
Att målet skall vara att gå från specialklubb till rasklubb för Shih Tzu i Svensk Specialklubb för
Tibetanska raser (SvKTR) 2021-01-01

Krylbo 2020-01-20

Yvonne Wikström Frid

Styrelsens kommentar:
SST 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 låter vår specialklubb gå in som rasklubb i en annan specialklubb går vi
miste om större delen av våra egna utställningar och får anpassa oss till
specialklubbens utställningar och därmed också acceptera domare som
specialklubben anlitar.
Vi kan ha önskemål om domare men vi kan inte förvänta oss en specialist varje
gång.

Styrelsen håller med om att samarbete mellan klubbar är något att satsa på och det
arbetet har redan påbörjats. Styrelsen har för avsikt att utöka detta samarbete.
Vid en sammanslagning med en specialklubb kan vi inte heller vara säkra på att vi
får med någon representant från vår klubb i specialklubbens styrelse.
I dag har vi eget mandat på Kennelfullmäktige och så länge SKK inte 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 utvecklas vidare.
Vi har redan ett samarbete när det gäller bl a utställningar - vi samarbetar med
länsklubbar, SDHK och de tibetanska raserna - och Brukshundklubben när det
gäller rallylydnad och BPH.

