Retningslinier for racerepræsentantskab i Myndeklubben
Formål med racerepræsentant
1. Varetage den enkelte races særlige interesser i Myndeklubben.
2. Være koordinator i spørgsmål vedrørende den enkelte race – både over for Myndeklubbens bestyrelse og i
relation til de øvrige racerepræsentanter.
3. Holde bestyrelsen orienteret om hvad der foregår af aktiviteter m.m. i den enkelte racegruppe.
4. Være nuværende og kommende myndeejere behjælpelig i spørgsmål vedrørende den pågældende mynderace.
5. Arbejde for at nye ejere af Myndeklubbens racer bliver medlem af Myndeklubben.
Valg af racerepræsentant
1. Valgbarhed følger Myndeklubbens love. Dog således at valgbarhed og stemmeberettigelse kun finder sted
indenfor den/de enkelte race.
2. Alle valgbare medlemmer af Myndeklubben, der er registreret ejer af en af Myndeklubbens racer kan
opstilles/har stemmeret ved valg til racerepræsentant for den/de pågældende racer.
3. Valg til racerepræsentant foretages som urafstemning ved udsendelse af stemmesedler til de
stemmeberettigede. Myndeklubbens bestyrelse fastlægger nærmere procedure herfor.
4. Er der ingen kandidat eller ønsker den siddende racerepræsentant ikke at fortsætte, kan bestyrelsen udpege en
ansvarshavende racerepræsentant, der kan fungere frem til næste urafstemning.
5. Valgperioden for racerepræsentant følger valgperioden for Myndeklubbens bestyrelse.
6. Racerepræsentanter skal være medlem af Dansk Kennel Klub.
Racerepræsentantens arbejde
1. Den valgte racerepræsentant er ansvarshavende overfor Myndeklubbens bestyrelse.
2. Racerepræsentanten skal holde bestyrelsen orienteret om alle aktiviteter indenfor racen.
3. Racerepræsentanten har pligt til at forlægge bestyrelsen alle spørgsmål, der behandles på møder i den
pågældende race.
4. Racerepræsentanten skal tilsende bestyrelsen et kort mødereferat senest 1 måned efter et afholdt møde.
5. Racerepræsentanten skal tages med på råd ved fastsættelse af regler for avl, opdræt og ved afholdelse af evt.
dommerseminarer for den/de pågældende racer.
6. Racerepræsentanten modtager en gang årligt (efter generalforsamlingen) en ajourført medlemsliste for
gruppen.
7. Racerepræsentanten kan rekvirere ny ajourført medlemsliste til benyttelse ved f. eks. afholdelse af møde,
aktiviteter eller lign.
8. Racerepræsentanten kan arrangere skue eller andre aktiviteter evt. i samarbejde med Myndeklubbens
bestyrelse eller med andre racerepræsentanter.
9. Racerepræsentanten kan søge bestyrelsens hjælp ved invitation af dommere til skue, træf eller lign. aktiviteter.
10. Racerepræsentanten kan, til behandling i bestyrelsen, indsende forslag eller spørgsmål, der har været til
afstemning blandt racens medlemmer.
11. Racerepræsentanten disponerer gratis over 1 hel side i Myndeklubbens medlemsblad Myndenyt. Yderligere
pladsbehov må aftales med redaktøren. Racerepræsentanten skal kunne få informationer/budskaber
kommunikeret via et menupunkt på Myndeklubbens hjemmeside, f,eks. ”Nyt fra racerepræsentanten”. Alt stof til
den enkelte races sider i Myndenyt/ på Myndeklubbens hjemmeside skal sendes via racerepræsentanten - ikke
for at denne skal øve censur, men for at han/hun skal være orienteret om, hvad der skrives om racen, og at det
skrevne er i overensstemmelse med Myndeklubbens love. Personlige angreb eller stof, der går på at hænge
personer ud - med eller uden navn - medtages ikke.

