Kriterier vid utnämnande av ”Årets Gåvomedlem”
Som medlem av SSTS finns det möjlighet att skänka Gåvomedlemskap till sina
valpköpare som inte tidigare är medlemmar i SSTS. Som uppfödare hjälper du då
valpköparna att få information om sådant som rör vår ras via vår klubbtidning
”Tibetansk Spaniel Nytt” och en möjlighet till att få fler personer intresserade av
vårt klubbarbete. Även du som inte är uppfödare men medlem i SSTS har möjlighet
att ge Gåvomedlemskap till de som inte tidigare är medlemmar i SSTS men som är
intresserade av vår ras.
Medlemmen som skänker Gåvomedlemskap får som tack stå med i Klubbtidningen
där vi välkomnar nya medlemmar. Man får även en markering på Valplistan på
hemsidan, att man skänker ett medlemskap. Medlemmarna som skänker
Gåvomedlemskap, är med i ett lotteri, med 1 lott/ gåvomedlemskap. Dragning sker
kvällen innan årsmötet av styrelsen. Vinnaren tillkännages på SSTS årsmöte och
priset är 1 års gratis medlemskap.
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Kriterier för utnämnande av Hedersmedlem
Utmärkelsen delas ut till den medlem som under många år (minst 15år) engagerat
sig i föreningen, stöttat och varit behjälplig för medlemmarna, verkat för att sprida
kunskap för att behålla rasen frisk och sund.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt
främjat klubbens syften till hedersmedlem. Utmärkelsen tillkännages vid årsmötet
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Kriterier vid utnämnande av ”Årets aktive medlem”
Priset delas ut till den medlem som på något vis har engagerat sig för SSTS och/eller
dess arbete lite extra under året. Det ska vara en medlem som inte har något
förtroendeuppdrag i SSTS och inte heller är en aktiv uppfödare eller aktiv utställare.
Pristagaren utses av styrelsen, efter nomineringar från medlemmar. I händelse att
styrelsen får in fler lämpliga kandidater till utmärkelsen, lottas vinnaren fram. Om
inga nomineringar inkommit från medlemmarna, delas inget pris ut Utmärkelsen
tillkännages vid årsmötet
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