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UPPFÖDARBREV 2016-03-01

Affenpinscherklubbens uppfödarregister
Affenpinscherklubben är ju helt beroende av sina medlemmar och ni som uppfödare utgör ju en
särskilt viktig skara.
Från och med 2016 så har inte SSPK längre någon uppfödarlista utan det är upp till varje rasklubb
att besluta om man vill ha sådan och själv administrera densamma.
Redan 2014 så fattade Affenpincherklubben beslut om egen uppfödarlista och tanken var att
redan under 2015 skulle den fungera fullt ut. Avgiften för att vara med på uppfödarlistan är satt
till 100 kronor per kalenderår (avgiften för SSPKs uppfödarlista var 300 kronor). Klubben och
årsmötet, både 2015 och 2016, uttalade att de 100 kronorna är en symbolisk summa att ses som
bidrag till klubbens ekonomi.
Vi tror nog att det är en ganska blygsam kostnad för den enskilde uppfödaren, men den betyder
mycket för klubben.
Utöver avgiften önskar styrelsen att uppfödarna för alla sina valpkullar fyller i klubbens valpenkät
– något förenklad version av enkäten finns att hämta på hemsidan.
Under 2015 fungerade det inte särskilt bra, endast några få uppfödare betalade till listan men
styrelsen ville inte bara ta bort de övriga utan hyste en förhoppning att samtliga förr eller senare
skulle betala.
De som betalade in 100 kronor för 2015 kommer att få summan överförd att gälla för 2016.
Uppfödarlistan finns på klubbens hemsida och delas dessutom ut vid diverse klubbaktiviteter.
Vid årsmötet 2016 var den allmänna uppfattningen att från i år så kommer bara de som verkligen
betalar in 100 kronor att få finnas med på listan. Styrelsen har också beslutat att i fortsättningen
skicka en faktura som påminnelse. Faktura för 2016 bifogas och de som redan betalat kan bortse
från den.
De uppfödare som inte betalat in sin avgift senast 31 mars 2016 kommer att tas bort. Alla är
givetvis välkomna att när som helst under året betala in avgiften och så snart den är klubben
tillhanda så publiceras berörd uppfödare på listan.

Vänliga hälsningar
Affenpinscherklubben
Nina Karlsdotter, ordförande

