SSUK INFORMERAR:
SSUK har under året beslutat att dela upp Urcanis i två rasklubbar.
Det är ett beslut som vuxit fram under flera år; det är en mycket ojämn fördelning av antalet
medlemmar med de olika raserna, och de nya raser som SKK tilldelar SSUK kommer också att ingå i
URCANIS för att få den klubbtillhörighet som SKK kräver. De har alla endast ett fåtal representanter i
Sverige (om ens någon). Två stora raser, Perro sin Pelo Del Peru och Xolo, och sex till antalet små
raser (Canaan Dog, Hokkaido, Kai, Korea Jindo Dog, Shikoku och Thai Ridgeback Dog) är ingen lyckad
kombination.
Därför bildas nu en rasklubb för de två stora och de andra stannar inom den gamla nerbantade
Urcanis.
Vid årets årsmöte i Jönköping var det tyvärr endast 6 medlemmar närvarande, vilket vi i SSUK fann
förvånande med tanke på de viktiga frågor som skulle diskuteras och beslutas om.
En konsekvens av delningen är att ett nytt namn måste tilldelas den nya rasklubben, tyvärr har detta
skapat viss turbulens bland medlemmar och orsakat onödiga förseningar.
Efter många turer fram och tillbaka har SSUK tillsammans med den tillsatta interimstyrelsen äntligen
bestämt att namnet på den BLIVANDE klubben kommer att vara: Rasklubben för Perro Sin Pelo Del
Peru och Xoloitzcuintle.
Den tillsatta interimstyrelsen kommer att kalla till ett årsmöte under början av 2018 för att fastslå en
styrelse för den nya klubben. SSUK kommer att sitta med i styrelsen under det första året och även
kassören kommer att vara från SSUK för att ge full support. URCANIS kommer att ligga direkt under
SSUK då medlemsantalet i URCANIS är väldigt lågt och en önskan är ju att fler blir medlemmar i
URCANIS så att den till slut blir självgående med en egen styrelse. Båda klubbarna kommer att ha
medlemshantering genom SKK för att underlätta hantering av nya och gamla medlemskap.
Rasspecialen 2018 (Tånga Hde, Vårgårda, den 26 augusti) kommer att avhållas i URCANIS regi, så
även om den nya rasklubben har börjat fungera så kommer ändå specialen att vara för alla raser som
ingår i dagens URCANIS.
Det kommer säkert att vara många frågor och mängder av starka viljor som vill göra sig hörda MEN
SSUK vill ha två fungerande klubbar som jobbar för sina respektive raser på bästa sätt.
De som vill, eller har förslag på folk som vill arbeta, i sin klubb eller som har motioner som ni vill ta
upp på årsmötet 2018 ska skicka det till sekreterare@ssuk.se. Har ni förslag på en ny
logotype till den nya klubben så skall även den skickas till SSUKs sekreterare. Alla förslag eller
motioner skall vara vår sekreterare tillhanda senast den 30 november 2017.
Alla rykten och elaka påhopp som tyvärr har surrat på bla Facebook måste upphöra och har ni frågor
så hör av er till SSUK istället. SSUK har rasansvar för samtliga raser som ingår i SSUK och är alltså
rasansvarig och klubbansvarig för både URCANIS och den nya klubben. Kallelse till årsmöte för
URCANIS och för den blivande klubben kommer att anslås på SSUKs hemsida, på URCANIS hemsida
och på den Facebookgrupp som är offentliga gruppen för raserna.
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