Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
Rasklubb inom SBK-organisationen

Årsmöteshandlingar 2020

Punkt 19. Inkommen motion nr 1 från medlem;
Susanne Blomqvist, Kennel Bushbug´s.
Inskickad november 2018

Förslag att vi går samman med en annan mindre rasklubb.
Argument: Vi är för få och vi skulle bli många fler aktiva som anordnar exempelvis
vallningsläger, mentalbeskrivningar/mentaltest, tävlingar, träffar etc.
Oddsen att det blir tillräckligt med anmälda ökar när vi är 2 raser.
Historiskt sett när vi var tillsammans med Kelpie i AFAV så var klimatet mycket bättre
(enligt min mening) mellan cattledog-ägarna därför att då riktades vår bitchighet mot
andra Kelpieägare som inte var förtjusta i våra ”otäcka” cattledogs.
När jag satt i styrelsen och förslaget kom om en SACK fb-grupp så reserverade jag
mig mot beslutet. Därför att jag visste hur det skulle sluta, folk har inget filter i hur och
vad de skriver. Gruppen skapades och det blev till och med värre än värst.
Vilket har bidragit till splittring och onödig osämja i raslubben.
Chodsky Pés-klubben känns bra i mitt huvud att tillfråga om ett eventuellt samarbete.

Se styrelsens yttrande (förslag på ställningstagande) nedan.
Styrelsen yrkar avslag på motionen då vi ser en potentiell nackdel med en sammanslagning
av två rasklubbar.
Risken finns att en gemensam styrelse, skapad av två olika rasklubbar kan bli jävig åt sin
egna ras och prioritera därefter.
T.ex.skulle en sammanslagning med annan rasklubb med stor sannolikhet kunna innebära
majoritet i den andra rasens medlemmar och det finns då en risk att styrelsen uteslutande
kan komma att bestå av deltagare från den andra rasklubben.
Det kan innebära att vår ras och dess medlemmar ej skulle prioriteras i beslut och önskemål
vilket var en av anledningarna till att separation gjordes ifrån Kelpie-klubben tidigare.
SACKs ”problematik” med sociala medier är inget som existerar i bara vår klubb utan
förekommer överallt, i alla typer av forum.
Istället för att försöka rikta folks ilska och otrevligheter mot annat håll (eller i detta fall en
annan ras/rasklubb) så tycker styrelsen att arbetet ska fortgå med att försöka skapa
trevligare stämning och lyssna på medlemmars önskemål.
Styrelsen är dock positiva till att initiera samarbete med andra rasklubbar i olika typer av
sammanhang men ser fler fördelar med att ”stå på egna ben” då vi kan ta beslut som gynnar
vår ras och våra medlemmar.
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