1) Hur kan SBK tillgodose det specifika rasansvaret för bruksraserna?
Samarbete mellan raser i samma klubb?
-Kan flera raser ingå i samma rasklubb?
-Vad behöver i såfall förändras för att det ska fungera?
-Vad vinner man på det?
• Vad kännetecknar en bruksras?
De gör bruksprov + raser som SBK har avelsansvar för.
Hur många % används i bruks? Regelbunden statistik krävs.
Bruksraser måste få företräde till bruksprov.
Vallningsanlagstest i SBK:s regi för att tillgodose rasansvaret för dessa?

• Samarbete ifall förutsättningar finns.
Utan att gå ihop kan man samarbeta om mycket, t ex hemsidor, administration,
tidning mm
Samarrangemang för prover, läger, utställningar
Problem att hitta folk till styrelser och kommittéer
• Mer individualitet och eget ansvar för krav och prov
Vi har uppfödare som bara bryr sig om registreringsreglerna.
RAS ger rekommendationer – kan man utan bekymmer strunta i.
Vi vill ha vassare krav för registrering
•

• Kortare ansökningstid för officiella utställningar för att enklare
kunna samarbeta mellan klubbarna.
• Avelsråd i klubbarna. Kansliet tar ordförandeskap, administration,
kursverksamhet mm.
• Utbilda funktionärer. Kolla behovet med varandra och bedriva på
olika ställen.
• Samarbete med lokalklubbar för MH mm.
• Stadgeändringar för att förenkla?
• SBK-raserna - Värna om det vi har gemensamt.

2) Avelsansvaret
-Hur kan avelsansvaret utvecklas?
(Det handlar om både förvaltning och utveckling av våra raser)
-Hur säkerställer vi god tillgång och hög kvalitet på MH?
(Fördela uppgifter/verksamheter inom distriktet?)
• De utanför rasklubben som bara är med i SKK vill kunna påverka
• SBK ger stöd vid ansökan om hälsoprogram, speciellt små raser
• Känd mental statusför avel – inte gått klubb för klubb
• Hitta grenar och arbetsprov som passar de olika raserna.

• HD-avläsningen: skillnader mellan t ex Tyskland och Sverige – behöver följas upp.
• Dela med oss av positiva erfarenheter för att inspirera varandra.

• Vad innebär det att delegera rasansvaret – finns det papper på detta?

• Tillsammans blir vi starka
Kompetens behövs
Rasklubbarna har kompetens, men den är sårbar
SBK har inga tjänstemän som har kunskaper om avel –
vilket SKK har. Specifik kunskap
om våra bruksraser finns på SBK.
De små raserna är rädda för att lämna SBK
Som bruksras kan man ställa krav – skottfasthet
• MH – om inte lokalklubbar arrangerar då måste
rasklubbarna arrangera själva.
• Samarbetet går att utveckla!

• Styra till exteriördomare som har kompetens för våra raser
• Avelsmålskonferensen – samarbete kring föreläsare och
samköra rasklubbarna. Gör att det är värt att vara med i
SBK!
• Utbildning: mental, instruktörer
Individuell utbildningsplan
Enkelt att anmäla
Rabatt!

3) Hur kan vi öka värdet för SBK-medlemmen?
• Inkludera – klubbarna erbjuder
Privata aktörer att hyra plan och stuga på dagtid
Kortkurser – inte 8 tillfällen på 8 veckor
Kan köra var tredje månad.
Hundmöten, dra i koppel
Komma när man kallar
Vi kommer inte högst upp på Google
• Behålla värdet av funktionärerna – hur gör vi det?
Digital kunskap – underlättas
Rösträtt i distrikt
Stadgar måste till
Villigheten - Gemenskap

