Medlem I RACC?
Vid årsmötet den 24/3 valdes en ny styrelse in, som nu aktivt arbetar för de frågor som
medlemmarna finner viktiga.
Rasen Cane Corso har på de senaste åren ökat i snabb takt och det finns en utbredd oro över att
rasen håller på att försämras såväl fysiskt som mentalt.
Vi i styrelsen arbetar aktivt för att rasen skall fortsätta vara en fysiskt hållbar ras med en trevlig och
stabil mentalitet.
Vi arbetar för ett avelsförbud på HD D och uppmuntrar hundägarna att göra MH-beskrivning på sina
hundar så att vi kan följa den mentala utvecklingen i rasen. Vi sammanställer hälsoenkäter för att ha
en god inblick i vilka hälsoproblem som finns i rasen och hur vi ska hantera dessa.
Vidare anordnar vi aktiviteter för Cane Corso ägare, i år kommer vi att anordna ett 10 års jubileum
för klubben där vi hoppas på ert deltagande.
Vi marknadsför även rasen i rasmontrar på de större utställningarna och svarar på frågor om rasen.
För att vi skall kunna arbeta aktivt för rasen och få gehör för våra frågor, behöver vi medlemmar i
rasklubben. Genom att vara medlem stödjer ni oss i vårt arbete för rasen och vi representerar er i de
frågor ni finner viktiga. Vill ni även engagera er i rasklubben ta kontakt med oss. Som medlem får ni
även vår tidning Raccaren tre ggr per år.
Fr.o.m. år 2012 betalas medlemsavgiften per kalenderår. Medlemmar som betalar medlemsavgift
efter den 30 september blir automatiskt medlem nästkommande år också. Exempelvis om avgiften
betalas den 2 oktober 2012 gäller medlemskapet 2012 ut samt 2013.
Så stöd oss i vårt arbete och bli medlem genom att betala in medlemskapet till
klubbens bankgironummer 5690-3503.
IBAN-nr för utländska betalare är SE 5480 0008 4525, 9843 0399 84 och BIC är SWEDSESS.
Glöm inte att skriva avsändare!
Medlemsavgiften är under 2013:
Huvudmedlem: medlemsår 1 = 150 SEK/år
Huvudmedlem Följande medlemsår = 300 SEK/år
Familjemedlem (till fullbetalande huvudmedlem på samma folkbokföringsadress) = 50 SEK/år
Valpköparmedlemskap = 150 SEK/år
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