Rasklubben för dansksvensk gårdshund (RDSG)

Värdegrund
RDSG är en klubb för alla som är intresserade av rasen dansk-svensk gårdshund. Alla är välkomna, oavsett
ambitionsnivå eller intresse och är lika mycket värda som medlemmar. Det gemensamma kittet är intresset för
gårdshunden och dess bevarande. Gårdshunden är en fin ras som vi skall vara stolta över.
RDSG arbetar efter ideella och demokratiska principer vilket genomsyrar hela verksamheten. Klubben följer
SKK:s grundregler och policys. Dessutom finns även klubbens egna dokument, som stadgar,
avelsrekommendationer mm. Som klubb står vi för värdeorden:

KOMPETENS
Med kompetens kommer ansvar, kunnande och integritet

GEMENSKAP
Med gemenskap kommer delaktighet, tillgänglighet, dialog, respekt och glädje

FÖRTROENDE
Med förtroende kommer tillit, ärlighet, ansvar och transparens

Detta innebär att vi …
…som företrädare (styrelse, kommittéer samt lokala aktivitetsombud) för klubben ska vara lyhörda,
hänsynsfulla, stöttande och inkluderande. Vi hälsar på alla och lämnar ingen ensam.
Det ska vara lätt att få kontakt med företrädare, och få bra och kunniga svar. Besitter man inte kunskapen själv
ska man kunna hänvisa till rätt person/instans.
Har man ställt upp och accepterat ett förtroendeuppdrag är det viktigt att man följer SKK:s regler samt
klubbens egna regler om hundägande, avel samt hundträning.
…som medlemmar – oavsett om vi är uppfödare, aktiva inom någon hundsport eller vanliga hundägare – värnar
om en god samtalston. Vi hälsar på alla och lämnar ingen ensam. Alla ska känna sig välkomna. Vi gläds åt
andras framgångar och är trevliga mot varandra, oavsett med vilket intresse vi är medlemmar i klubben.
Det ska vara lätt, som valpköpare, att få kontakt med företrädare och uppfödare, och få svar. Ibland kan vi ha
olika åsikter, det måste kunna respekteras och att vi i alla lägen minns vad vi har gemensamt – våra fina
dansksvenska gårdshundar. Dialog och en god ton är ett måste.
Det är också viktigt att känna delaktighet, att klubben är till för medlemmarna och intresset för att värna och
bevara rasen dansksvensk gårdshund.
Om klubben kan utstråla skön gemenskap samt bred och stor kompetens har vi en klubb vi alla kan vara stolta
över! Värdegrunden är ett levande dokument som ständigt ska finnas med, diskuteras och, vid behov, förnyas
fortlöpande inom verksamheten.
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