Motion till SASK:s årsmöte 2021
tis 20 okt. 11:38
Hej!
Jag har ett förslag att höja medlemsavgiften till 2022 och sänka avgiften för uppfödarlistan, samt helt
ta bort avgift för hanhundsförmedling. Motiveringen är att få fler uppfödare knutna till SASK så att
valpköpare framförallt hittar dem där och på så vis också kan ta del av mer information om rasen än
när de hittar uppfödare via Facebook eller SKK’s köpahund.se. Genom att knyta fler uppfödare till
SASK tror jag också att medlemsantalet också kommer att öka.
Genom att höja medlemsavgiften 50:-, ökas inkomsten 40000:-/år i medlemsavgifter beräknat på 800
medlemmar (källa: uppfödarbrev nov-19) och genom att sänka avgiften för uppfödarlistan till 50:/uppfödare, kommer inkomsten av detta minskas med ca 6000:-/år, om antalet står kvar på 41 st
som står på SASKs uppfödarlista i dagsläget. Men genom att sänka avgiften kan detta locka
uppfödare att stå med på SASKs lista. I dagsläget finns det 85 uppfödare registrerade på köpahund.se
och med en sänkt uppfödaravgift kanske vi kan mer än dubbla antalet på SASKs lista, samtidigt som vi
ökar inkomsterna till klubben.
[se bilaga för kalkyl]

Med vänliga hälsningar,
Jennie Blomgren
Toreby mosse 530
442 74 Harestad
jennie.blomgren@sjoliden.se
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Göteborg 2021-01-17

Styrelsens svar på motionen
Vår hemsida, sask.nu, har många besökare. För 2020 ser statistiken ut på följande sätt:
Antal besök (sessions):
75 032 st
Antal besökare (användare): 43 795 st
Antal sidvisningar:
243 077 st
De sex mest besökta sidorna (förutom startsidan):
1. Hitta uppfödare (ca 25 000 sidvisningar)
2. Valpkullar (ca 21 400 sidvisningar)
3. Köpa aussie (ca 20 200 sidvisningar)
4. Omplaceringar (ca 15 600 sidvisningar)
5. Rasen (ca 9 300 sidvisningar)
6. Quiz (ca 5 100 sidvisningar)
Att som uppfödare finnas på rasklubbens webb ger med andra ord en mycket god exponering för den
egna kenneln. För denna exponering betalar man 200 kr per år.
Styrelsen värnar om alla sina medlemmar och vi tror att en höjning på 50 kr för en enskild person slår
hårdare än kostnaden på 200 kr för en uppfödare. Styrelsen har också lagt ett förslag på oförändrad
medlemsavgift för 2022.
Styrelsen föreslår därför avslag på motionen.
Styrelsen för SASK
Ingela Qvirist
Ordförande

