Motion till Pinschersektionens årsmötet 2011
Förslag om man som uppfödare, alternativ person som tar en kull på rasen Pinscher.
Genom sitt medlemskap i rasklubben Pinschersektionen, kan få ett så kallat "signum" ( typ
kvalitetsmärkning) på en planerad parning.
"Signumet" ska gälla varje enskild parning , ( alltså inte ett signum som följer
uppfödaren/person eller kennelnamn)
Pinschersektionens styrelse får i uppdrag att fastställa kraven för kvalitetsmärkningen.
Tanke/orsak:
-Att man genom/med hjälp av Pinschersektionen kan få en kvalitetsmärkning/godkännande att
man följer vissa grundkrav och på detta sätt bevarar rasen på ett bra sätt.
-Att man som uppfödare kan man också göra PR för att man samarbetar med rasklubb och är
mån om att hålla en viss "standard".
-Att man även försöker att få "nya" uppfödare att följa vissa grundkrav och bli medlem i
sektionen.
-Att man lättare kan ge vissa signaler/riktlinjer till nya valpköpare/intressenter att kunna
selektera i sitt urval.
-Tanken är även att man som uppfödare( /person som planerar en parning) tex. genom sin
hemsida eller eventuella annonser ska kunna påvisa denna kvalitetsmärkning.
-Kraven kan ju med tiden förändras beroende på hur rasen Pinscher har utvecklats. Önskvärt är
dock att inte kraven ändras/uppdateras för ofta då detta kan ge osäkerhet inför parningar.
-Man har även möjlighet att som rasklubb, efter något år, utvärdera om de som uppfylligt
kraven/haft kvalitetsmärkningen bevarat rasen i "gott skick", i jämförelse med de som inte haft
kvalitetsmärkningen.
Karin Larsson
Karlstad 20101201

Styrelsens utlåtande beträffande motion om kvalitetssäkring från Karin Larsson.

Bakgrund
Motionen tar upp ett angeläget ämne; hur kan vi stimulera och belöna en uppfödning som gör ”det
där lilla extra”, utöver lagens och regelbokens minimikrav m.a.p. rasens hälsa, karaktär och uttryck?
Motionen föreslår en lösning på enskild kullnivå.
Frågan har börjat diskuteras inom SSPK, och har berörts utanför protokollet inom
pinschersektionens styrelse och avelskommitté. Det finns olika vägar att gå. Finland har en frivillig
certifiering av uppfödare som anammar ett kvalitetsdokument, medan Norge har ett godkännande
av kullar enligt vissa regler, o.s.v.
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår att motionen avslås, med hänvisning till följande:
• En åtgärd som inverkar på enskilda uppfödares verksamhet skall ske i samråd och efter
kommunikation med hela uppfödargruppen.
• I och med att diskussioner nu sker på SSPK-nivå, finns det anledning att vi deltar i dessa innan
vi väljer väg. En gemensam strategi får större genomslag.
• Motionens inriktning låser oss vid en specifik lösning; styrelsen blir bakbunden gentemot andra
alternativ.

Pinschersektionens styrelse

