Motion till Chihuahuacirkelns årsmöte 2022

MOTION GÄLLANDE UPPFÖDARPREMIERINGAR
Bakgrund
Chihuahuacirkeln har idag topplistor för utställning och ett antal tävlingsgrenar. Topplistorna
är en mycket uppskattad del av rasklubbens verksamhet och engagerar många medlemmar.
Det finns däremot ingen lista eller premiering specifikt riktad till rasklubbens uppfödare.

Syfte
Genom att införa en uppfödarpremiering kan rasklubben uppmärksamma och visa
uppskattning för det fina arbete som rasklubbens uppfödare gör. Här finns möjlighet att lyfta
fram uppfödarnas insatser på flera viktiga områden, samtidigt som alla valpköpare kan vara
med och bidra till framgångarna. Även de som inte tävlar eller vinner på utställning med sina
hundar.
En uppfödarpremiering kan också uppmuntra uppfödare och valpköpare att bidra till
rasklubbens mål om att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,
bruksmässigt och exteriört fullgoda rashundar.

Genomförande
Premiering sker förslagsvis i tre olika nivåer; brons, silver och guld. Premieringen uppnås
genom att samla poäng för olika aktiviteter, allt från utställningsresultat till hälsokontroller.
Uppfödaren kontrollerar sina valpköpares resultat och skickar in en sammanställning till
rasklubben. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ansvarar för att verifiera och sammanställa
resultaten. Styrelsen ansvarar för revidering av regler och poängberäkning vid behov.
Styrelsen beslutar om vilken typ av pris uppfödarna ska erhålla (bägare, plakett eller
liknande) och dessa utdelas i samband med årsmötet.
För fullständigt förslag till regler och beräkning, se bilaga.
Under en uppstartsperiod erbjuder sig motionärerna att ansvara för sammanställningen av
uppfödarpremieringen, om styrelsen så önskar.

Yrkande
Vi föreslår att CC, med start 2022, inför en uppfödarpremiering för rasklubbens uppfödare i
enlighet med vårt förslag.
// Jamie McCoy, Anna Warburg Rexlinger

Styrelsens förslag till beslut
Styrelsen finner syftet med motionen intressant även om det i vissa delar väcker frågor. Det finns
risker i att gradering tolkas på andra sätt än uppmuntrande och att det uppstår effekter som verkar
rakt motsatt motionärernas syfte med motionen. Planen för genomförande känns något ambitiös
mot bakgrund av att vi redan är nästan halvvägs in i året, vilket samtidigt är det första på länge som
vi hoppas kunna genomföra andra aktiviteter än digitala.
Styrelsen föreslår årsmötet att avslå motionen och i stället lägga ett uppdrag till styrelsen att
tillsammans med motionärerna arbeta vidare med motionens innehåll. Målet för uppdraget bör vara
att ha en färdig grund och kunna starta med någon form av premiering eller annan likvärdigt
utvecklande aktivitet för att uppmuntra det arbete klubbens uppfödare gör till 2023.

