
Motion till SPHK Centralt 2022

Prova på år för ny ägare med polarhund!
För att ytterligare ge kunskap om våra Polara raser är det en bra idé att få in medlemmar
som inte varit med i SPHK tidigare genom att:
När de köper en valp, från någon av våra registrerade kennlar, får de även 1 års gratis
medlemskap i SPHK.

På så sätt får de en direkt kännedom om klubben och sin rasklubb. Genom att de då gärna
klickar in på hemsidan och ser på vad vi har för aktiviteter och lär sig om
användningsområdena för våra raser. Med att ha 1 års gratis “prova på år” så är det även en
del som fortsätter att vara medlemmar, till och med vill vara mer aktiva. Vi kommer sprida
ytterligare kunskaper om våra raser till både de aktiva och icke aktiva polarhunds ägare.
Våra Kennlar får något mer roligt att ge sina valpköpare samt kan till och med även de bli
mer intresserade av att vara mer aktiv i föreningen.
Detta skall vara en engångs rabatt för den person/familj som skaffat valp från SKK
registrerad kennel av någon utav våra 4a raser. Samt det gäller endast för ett medlemskap.
Är de flera i familjen kan resterande bli familjemedlemmar.

Hur ska valpköparen hämta ut sitt medlemskap?
När kenneln lämnar ut sina valpar till de nya ägarna kan de även få med ett
informationspapper;
Där står det hur de nya ägarna ska gå tillväga:
Adress till medlemsansvarig, adress till hemsidan och några välkomnande ord.
De nya ägarna skickar in en bild på sitt ägarbevis + stamtavla på valpen de köpt, i utbyte till
medlemskap i SPHK. Detta gäller endast 1 medlem i hushållet, för resterande familj betalar
de in som vanligt för familjemedlemskap. När medlemsåret är slut betalar de som vanlig
medlem.

Kenneln kan hämta PDF fil för informationsbladet. Alternativt skickar de till t.ex.
medlemsansvarig och frågar efter dessa, samtidigt som de lämnar valparnas registrerade
namn + registreringsnummer till medlemsansvarig.
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