Motion 1 - 5
Motion till årsmötet för Gos d Átura klubben mars 2013

Bilaga 1

Jag har i all korthet skrivit ner några synpunkter och funderingar.

Tyvärr hamnar mycket av det som sägs och tycks inte på sakfråga utan mera på person,
vilket inte gynnar någon.
Vore det inte en fördel för alla om man kunde hålla en mera neutral ton på frågor, och
även på svar och synpunkter.

1. Kan vi få våra uppfödare att ta mera ansvar för uppföljning av hälsostatus av Gosvalpar/hund genom en gemensam framtagen mall för hälsokontroll. Hälsostatus följs upp
av uppfödaren vid tex ett, två och fyra-års ålder, som sen sammanställs av klubben.
2. Det vore önskvärt om Gosklubben/avelsrådet kunde komma fram till några riktlinjer
vad gäller HD på våra Gos hundar, då det uppenbarligen finns en del Gos med HD C, D
och tyvärr även E.
När anser man att bästa åldern är för HD röntgen på våra hundar
Hur kan vi få en bättre statistik på detta och få flera valp-köpare att röntga.
Vilket ansvar kan vi lägga på våra uppfödare respektive valp-köpare.
3. Hur jobbar man med HD status och riktlinjer vid avel mm av Gos i övriga länder som
tex Tyskland.
4. Vill vi -och i så fall, hur får man en bättre kommunikation mellan medlemmar och
medlemmar/styrelse. Ett sätt är kanske att hemsidan åter blir ett mera aktivt forum för
medlemmarna.
Ett Gos Blad med en ”blank framsida” får väl stå för ett exempel av bristande
kommunikation.
5. Hur får vi flera att vilja vara medlemmar i Gos klubben.
Vad är det för gemenskap vi vill nå?
Varför inte låta alla gos/valpköpare få ett gratis första medlems år i klubben (det kostar
ju inget extra om alla ev utskick går via mejl till ”dessa” medlemmar)
En trivsam klubb med hunden i fokus.

Med vänliga hälsningar
Linn Wood med Hot Pot´s Indiano

Styrelsens svar på Linn Woods motioner:
1. Styrelsen Avslår denna motion efter som vi kommer att ha svårt för att
få våra uppfödare att skicka in detta till oss i styrelsen.
2. Styrelsen anser denna motion vara Besvarad efter som den arbetas med
i RAS
3. Styrelsen Avslår denna motion efter som vi inte vet vad Linn är ute efter.
4. Styrelsen Bifaller denna motion efter som vi själva är ute efter ungefär
samma sak.
5. Styrelsen anser denna motion Besvarad efter det redan finns ett styrelse
beslut på detta. Som är taget den 9 januari där vi beslutade att skänka
medlemskapet till valpköpare första året.

