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Svenska Beauceronklubben, Medlemsmöte
1. Mötet öppnas
Ordförande Håkan Lundell öppnade mötet.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 7 medlemmar.

3. Val av protokolljusterare (2 st) och tillika rösträknare
Inger Söderqvist valdes att justera protokollet. Ordförande justerar samtliga protokoll från
medlemsmöten.

4. Mötets utlysning
Mötet har utlysts korrekt enligt gällande stadgar.

5. Val av mötesordförande
Håkan Lundell valdes till mötesordförande.

6. Val av sekreterare
Madeleine Wiström valdes till sekreterare.

7. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

8. Diplom för uppfödaruppföljning
Som uppfödare av Beauceron finns möjlighet att ansökan om diplom för uppfödaruppföljning.
Kriterierna för att få diplomet diskuterades. Det är själva genomförandet av uppföljning som
premieras, inte vilket resultat uppföljningen visat.
Nuvarande kriterier för diplomet
‐ För kull (om minst 4 individer) där samtliga har blivit MH beskrivna före 18 månaders ålder. Samt
där alla i kullen har blivit röntgade på både höfter och armbågar. (Dispens kan ansökas om för individ
exporterad till land utanför norden, samt för individ avliden innan 18 mån ålder)
18‐månadersgränsen har ifrågasatts. Mötet konstaterade att det är viktigt att så många hundar som
möjligt kommer med i statistiken och beslutade att ha kvar 18‐månadersgränsen så länge SBK har
den gränsen.
Mötet diskuterade att gå vidare med frågan om 18‐måndersgränsen till SBK. Beslutade att fråga SBK
vart 18‐måndersgränsen kommer ifrån och om det finns det möjlighet att jobba mot SBK för att
gränsen ska höjas.
Beslutat att undersöka vad andra rasklubbar tycker i frågan om 18 månader som högsta ålder för
MH.
Beslutat att ta bort gränsen på minst 4 individer i kullen med motivering att det viktiga är att så
många individer som möjligt följs upp inom rasen oavsett kullstorlek.
Mötet konstaterade att det är viktigt att det är 100 procent av kullen som röntgas och MH‐beskrivs.
Detta för att det inte ska finnas risk att vissa resultat selekteras bort.
Mötet beslutade att förtydliga texten på hemsidan med en motivering till kriterierna för diplomet.
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9. Uppdatering av kommittéerna och deras uppgifter
Svenska Beauceronklubben är organiserad med en styrelse och ett antal kommittéer som ansvarar
för olika områden. Det har varit svårt att få medlemmar att engagera sig i kommittéerna. Mötet
diskuterade vilka kommittéer klubben har behov av samt vilka ansvarsområden som respektive
kommitté bör jobba med.
Utifrån diskussioner på medlemsmötet kommer ett nytt förslag gällande klubbens kommittéer att
presenteras i samband med årsmötet 2016. Idag finns detaljerade listor över vad respektive
kommitté förväntas göra. Dessa listor kommer att ersättas av en övergripande text som beskriver
vilka ansvarsområden som finns inom respektive kommitté och vad som förväntas av kommittén.
Grundupplägget i det nya förslaget diskuterades på mötet:
‐ Färre antal kommittéer jämfört med idag genom att slå ihop kommittéer.
‐ I varje kommitté finns ett antal ansvarsområden där klubbens har en kontaktperson för varje
ansvarsområde. Att vara kontaktperson för innebär att styrelse och medlemmar kan vända sig till
kontaktpersonen för att få råd, tips och hjälp inom ansvarsområdet.
‐ Exteriörkommittén och Mentalkommittéen läggs in under kommittén för Avel och Hälsa.
‐ Avel och Hälsa är en kommitté för frågor som rör rasens utveckling, både exteriört och mentalt.
‐ Tränings‐ och tävlingskommittén utökas med flera områden och här finns alla sporter och
aktiviteter som utövas av Beauceronägare representerade. Dels olika tävlingsgrenar men även
praktiska arbetsområden och tjänstehundar av olika slag. Kommittén bör få ett nytt och mer
omfattande namn.
‐ Vallningskommittén läggs in under tränings‐ och tävlingskommittén.
‐ Information/PR bör utökas med ett ansvarsområde som rör montersamordning.

10.

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

11.

Mötet avslutas

Ordförande Håkan Lundell avslutade mötet.

Madeleine Wiström
Madeleine Wiström, mötessekreterare

Inger Söderqvist
Inger Söderqvist, justerare

Håkan Lundell
Håkan Lundell, mötesordförande

