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Motion KF 2017 ang, valpkullar på K6pahund.se

För många raser presenteras valpkullar av olika storlekar eller hårlag
tillsammans på Köpahund.se utan att det framgår vilken storlek, ras
eller variant som valpkullen är.
Till exempel presenteras phalene valpkullar tillsammans med papillon
valpkullar. Söker man på phalene står alla phalene och papillon
kullarna blandat med hänvisning till Phalenesällskapet och söker man
på papillon är det samma kullar med hänvisning till Papillonringen.
Detta är väldigt missvisande för valpköpare eftersom det inte framgår
någonstans vilken ras som kullarna är.
Vi anser att det tydligt ska framgå vilken rasvariant valparna har
antingen genom att dela så att respektive rasvariant enbart står
under den egna rasens valpkullar eller att det finns en möjlighet att
markera vilken ras kullen är.
Vi yrkar att KF ger CS i uppdrag att uppdatera Köpahund.se så att alla
rasers valpkullar ligger under rätt ras, storlek eller variant som en
hjälp för SKKs uppfödare att kunna marknadsföra sina valpkullar.

Enligt uppdrag

Marie Callert, sekreterare SDHK
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Motion från Svenska Dvärghundsklubben angående valpkullar på köpahund.se
Svenska Dvärghundsklubben yrkar i motion att KF ger CS i uppdrag att uppdatera
köpahund.se så att alla rasers valpkullar ligger under rätt ras, storlek eller variant som en
hjälp för SKKs uppfödare att kunna marknadsföra sina valpkullar.
SKK får efter hörande av Arbetsgruppen för Rashundar och Medlemsrekrytering lämna
följande yttrande; Arbetsgruppen har i uppdrag av CS att fortlöpande förbättra Köpahund.se
för uppfödare och valpköpare.
En uppdragsbeställning med en beskrivning av en möjlig teknisk lösning har tidigare tagits
fram tillsammans med SKKs IT-avdelning men har inte genomförts på grund av prioritering
av utvecklingsresurser inom IT-avdelningen. Uppdraget finns nu beskrivet i
verksamhetsplanen och när revideringen är genomförd kommer uppfödare av de berörda
hundraserna själv kunna välja under vilken/vilka ras/er deras annons ska visas.

CS föreslår KF att bifalla motionen.
Konsekvenser:
Ekonomiskt:

Uppdraget ryms inom befintlig budget

Administrativt:

Prioriteras i ITs utvecklingsportfölj

