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

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 20 personer.

3. Val av protokolljusterare (2 st) och tillika rösträknare
Annica Mansfeld och Dennis Wiström valdes att justera protokollet och räkna röster.

4. Mötets utlysning
Mötet har ej utlysts korrekt då dagordningen ej har varit tillgängliga för medlemmarna före mötet.

5. Val av mötesordförande
Håkan Lundell valdes till mötesordförande.

6. Val av sekreterare
Madeleine Wiström valdes till protokollförare.

7. Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

8. SBK kongress
Förslag har inkommit från SBK att ha kongress vartannat år. SBK önskar rasklubbens synpunkter.
Mötet röstade i frågan och majoriteten röstade nej till förslaget att ha kongressen vartannat år.

9. Hur vi går framåt och verkar för en större gemenskap inom klubben?
Mötet listade idéer för hur vi kan få en bättre gemenskap i klubben:
•
•
•
•
•
•
•

Hälsa på varandra och vara trevliga, även på sociala medier
Finare diplom, snyggare utformning och styvare papper
Styrelsen upplyste om att det är förenat med en kostnad för klubben
Syftet med att ha styvare papper i diplomen är att diplomet ska kännas mer värdefullt
Minska ”kenneltänkandet”
Sluta prata ”skit” om andra människor. Hellre hålla sig neutral än prata negativt om andra
Träffas oftare fysiskt t.ex. i form av medlemsmöten. Gärna i anslutning till någon aktivitet,
t.ex. gemensam träning.
I samband med fysiska träffar ha aktiviteter där medlemmarna delas in i grupper med
personer som man inte känner sedan förut. Styrelsen kan vara med och planera för det.
Reda ut historien för att lösa upp gamla konflikter

10.

Kommittéer

Vilka kommittéer vill medlemmarna ha och hur ska representanter väljas för dem? Mötet listade
synpunkter gällande kommittéerna:
•
•
•

Tränings- och tävlingskommittén: Vore bra med representanter för respektive gren/sport i
kommittén. Även en ansvarig för träning. Bättre struktur med ansvariga i respektive
kommitté.
Ta fram arbetsbeskrivningar för vad kommittéerna ska jobba med.
Bra om styrelsen har representanter i kommittéerna för olika frågor så att medlemmar kan
hjälpa till att svara på frågor från t.ex. SBK.
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11.

RAS-strategi (Ras Avel Strategi)

En arbetsgrupp behöver tillsättas för att jobba med uppdatering av RAS-strategin.
Beauceronklubbens RAS-strategi är uppdaterad senast 2005. Styrelsens målsättning är att RASstrategin ska uppdateras under 2015.
Databasen Lathunden samlar uppgifter om rasen. Beauceronklubben har en kostnadsfri licens till
Lathunden. Därutöver kan klubben köpa flera licenser. Det stora jobbet för arbetsgruppen är att ta
fram och mata in uppgifter i Lathunden.
Åsa Alfred (webredaktör) tar fram samma material idag till hemsidan, onödigt att två personer ska
jobba parallellt med att ta fram samma uppgifter.

12.

Faktauppgifter till Rasregistret

Webredaktör (Åsa Alfred) är den som idag tar fram uppgifter till rasregistret på hemsidan. Åsa
behöver hjälp med detta. Åsa har tagit fram en rutin för hur man söker fram den typen av uppgifter.
Det är tidskrävande på grund av att nya uppgifter måste stämmas av med de uppgifter som redan
finns i rasregistret (endast de bästa resultaten publiceras i rasregistret).
Resultat från tävlingar m.m. bör rapporteras in löpande för att det ska finnas uppdaterade resultat på
hemsidan.
Rasregistret räcker att uppdatera en gång per kvartal.

13.

Rasmästerskap

Det har kommit in förslag att anordna rasmästerskap inom klubben, vad tycker mötet?
•
•
•

Det vore kul med rasmästerskap!
Tidigare har det ordnats inofficiella rasmästerskap i samband med Rasspecialen och det var
mycket uppskattat
Det vore en fördel om tävlingarna var officiella för att de ska vara med attraktiva för
medlemmarna

14.

Facebook

Efter senaste årets diskussioner på Facebook (FB) har styrelsen funderat på om FB ska fortsätta att
vara ett diskussionsforum eller om det enbart ska vara en informationskanal. Mötet röstade i frågan
och majoriteten tyckte att FB endast ska vara en informationskanal tills vidare.

15.

Hur hantera tidigare medlemmar och prenumeranter?

Styrelsen har en ambition att kontakta före detta medlemmar. Dels för att de kan vara intresserade
av att bli medlemmar igen och dels för att de kan ge feedback till klubben varför de valt att inte vara
medlemmar längre. Styrelsen bad att få höra mötets synpunkter på förslaget:
•

Man kan erbjuda tidigare medlemmar att bli prenumeranter om de inte är intresserade av
att vara med i SBK längre men medlemskap i klubben är huvudalternativet

Styrelsen kommer att kontakta tidigare medlemmar personligen.

16.

Topparna

Ska det vara en topp trots att det bara är ett Beauceronekipage som tävlar inom grenen? Mötet
anser att det är viktigt att prestationer syns och att vi lyfter fram resultat där Beauceroner är
representerade, även om det bara är ett ekipage inom rasen så ska det kunna vara en topp.
Det är dock viktigt att tävlingarna är officiella för att resultaten ska räknas.

17.

Dubbelsporren (DS)

Hur vi kan få fler skribenter och medlemmar representerade i tidningen? Mötet listade ett antal
förslag.
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•
•
•

•

Om vi kommer igång med kommittéerna och får aktivitet i dem kan det kanske generera fler
artiklar till tidningen.
En eloge till Mona som redaktör som hjälper till att utforma artiklar.
Förslag att man lämnar över skribentskapet som en stafettpinne till någon annan.
Stafettpinnen kan synas ”fysiskt” i tidningen så att man vet vem som är på tur. Mötet
beslutade att Håkan Lundell startar med stafettpinnen i nästa nummer. Det vore bra om det
finns en mall att utgå från med frågor om man inte själv har idéer vad man ska skriva om.
Förslag att nya medlemmar presenterar sig och t.ex. varför de valde just Beauceron.

Är det rimligt att fortsätta publicera 4 nr/år? Med anledning av att det har varit svårt att få in
material till tidningen ställdes frågan på mötet.
•
•

Viktigt att fortsätta med 4 nr per år eftersom det är en glädje för många medlemmar
Det är dock ett problem att få in material vilket talar för att vi skulle minska antalet nummer

Publicering av tävlingsresultat i Dubbelsporren, vara eller icke vara? (Endast publicerat i nr 1 2014).
Mötet kom även i på styrelseprotokollens vara eller icke vara i tidningen.
•
•
•
•

•
•
•

Måste styrelseprotokollen vara med i tidningen?
Det är viktigt att styrelseprotokollen finns med i tidningen.
Kan styrelseprotokollen vara med på hemsidan istället?
Mötet röstade i frågan om styrelseprotokoll i DS och majoriteten vill ej att protokollen ska
finnas i tidningen. Mötet beslutade att ta bort styrelseprotokollen i DS och istället ha en
inforuta med ”Styrelsen informerar”. Det ska också finnas information i DS om att man som
medlem kan prenumerera på styrelseprotokollen via mail.
Mötet röstade om ifall styrelseprotokollen ska publiceras öppet på hemsidan. Majoriteten
anser att de inte ska läggas på hemsidan.
Mötet beslutade att MH, PPH, röntgen samt korning är intressant att ha med i tidningen. Åsa
Alfred (webredaktör) skickar denna info till redaktören inför varje nummer.
Tävlingsresultat är intressant att ha med i tidningen men på grund av platsbrist är det inte
rimligt att ha dem där.

18.

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden togs upp till diskussion.

19.

Mötet avslutas

Ordförande Håkan Lundell avslutade mötet.
Styrelsen har beslutat att publicera protokoll från medlemsmötet på hemsidan samt skriva en artikel
till DS.
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