Rasklubben för Gos d’Atura Català
Riktlinjer för information – informationspolicy
Syftet med Rasklubbens informationsverksamhet:
1. Att informera om rasen (rasstandard, uppfödning, valpförmedling m.m.)
2. Att spegla den verklighet som medlemmarnas hundar lever i och de aktiviteter som
medlemmarna bedriver med sina hundar. Häri ingår bl.a. resultatrapportering.
3. Ge impulser till variationer och nyheter avseende aktivering och aktiviteter
4. Att informera om Rasklubben och dess aktiviteter
Fora för informationen:
1. Hemsidan
2. GOS-Bladet
3. E-postutskick. Detta kan ske såväl selegerat som till alla medlemmar beroende på
ärendets art.
4. Rasklubbens årsbok
5. Muntlig information i monters och andra formella sammanhang
Riktlinjer för informationsverksamheten
1. Information om rasen och uppfödning ska i görligaste mån vara objektiv och
neutral, utan att favorisera eller missgynna enskild uppfödare. Informationen
härvidlag kan dock endast bygga på den information som enskild uppfödare frivilligt
och på eget initiativ tillhandahåller. Rasklubben ska söka information men har inte
resurser att ägna sig åt ”detektivarbete”.
2. Rasklubbens resultatrapportering (i alla fora) bygger på uppgifter dels från SKKs
offentliga register (som varken är kompletta eller i alla avseenden alltid korrekta) och
dels på frivillig inrapportering. Av detta följer att resultatrapporteringen kan uppfattas
som en ”skrytsida” eller att resultat-rapportering kan ske med avsevärd
tidsfördröjning och slagsida, vilket inte går att undvika så länge inte tvångsmetoder
för inrapportering kan tillämpas. Likaså är det oundvikligt att resultatredovisningen
från en tävling eller utställning kan bli ofullständig då vissa resultat lämnas direkt och
frivilligt och resterande resultat kommer från annan källa, t.ex. SKK, och då avsevärt
senare. Rasklubben anser det viktigare att resultat redovisas snabbt (och kanske
ofullständigt) än avsevärt senare (och då mera fullständigt). Förr eller senare blir
redovisningen fullständig.
3. Med alla de risker det medför måste uppgiftslämnare anses trovärdiga och
uppgifterna korrekta – tills annat påvisas. Dubbelkoll av tävlings- och
utställningsresultat ska ske före publicering.

4. Censurering av resultat får inte förekomma. Enskild medlem kan inte hindra
publicering av information som förr eller senare blir offentlig.
5. Årsboken redovisar endast resultat för svenskregistrerade hundar.
Utlandsregistrerade hundars resultat redovisas under förutsättning att ägaren är
medlem i Rasklubben. Endast resultat, uppnådda och registrerade i Sverige,
redovisas. Internationella championat och vinnartitlar redovisas i den mån dessa
registreras i Sverige.
6. Författare av redaktionellt material på Hemsidan och i GOS-bladet ansvarar själv
för korrektheten i materialet. Web-master har dock rätt att stoppa text- eller
bildmaterial som kan uppfattas som gravt osakligt eller kränkande. Författaren ska
dock informeras härom och ges möjlighet till revidering av texten.
7. Författaren av redaktionellt material ska anges.
8. Rasklubbens medlemsregister får endast användas för aktiviteter i Rasklubbens
regi.
9. Hemsidans gästbok är stängd tills vidare.
10. Bildmaterial får inte användas utan uttryckligt tillstånd av
upphovsrättsinnehavaren. Sådant tillstånd kan vara antingen generellt eller endast
gälla speciellt sammanhang. Om tillståndet är speciellt måste
upphovsrättsinnehavaren ge nytt tillstånd till annan användning.
11. Rasklubben honorerar varken text- eller bildmaterial.
12. Styrelsen tar bestämt avstånd från alla kränkande kommentarer eller smutskastning

som kan förekomma i enstaka och på privata hemsidor, bloggar och Facebook. Gällande
rasklubbens verksamhet, enstaka medlemmar, nuvarande eller tidigare styrelser.
Styrelsen kommer inte att yttra sig eller genmäla i sådana sammanhang. Likaså uppmanar
styrelsen alla medlemmar att avhålla sig från sådan negativ verksamhet.

