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Svenska Beauceronklubben, Medlemsmöte  
Närvarande: Ankie Hermansson, Benny Karlsson, Bitte Harju, Bodil Wågland, Britt Gustafsson, Conny 
Wågland, Eva Lantz, Håkan Lundell, Ida Fernberg, Ida Hellberg, Jari Harju, Jenny Hedelund, Jenny 
Nyberg, Karin Kärnhagen, Lars Fastling, Lena Fagerberg, Madeleine Wiström, Maja Blom, Susanne 
Gustafsson 

1. Mötet öppnas 
Beauceronklubbens ordförande Håkan Lundell öppnande mötet. 

2. Fastställande av röstlängd 
 Röstlängden fastställdes till 19 personer. 

3. Val av protokolljusterare (2 st) och tillika rösträknare 
Conny Wågland och Ankie Hermansson valdes till justerare. 

4. Mötets utlysning 
Mötets har utlysts på ett korrekt sätt.   

5. Val av mötesordförande 
Karin Kärnhagen valdes till mötesordförande.  

6. Val av sekreterare 
Madeleine Wiström valdes till protokollförare.   

7. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes.   

8. Dubbelsporren portokostnad 
På grund av förändringar av portokostnad för utskick av Dubbelsporren blir utskicken fördyrade för 
klubben (från och med nr 3 2015). Det rör sig om ca 3000 kr mer per år med nuvarande upplaga (123 
medlemmar).  

Mötet beslutade att ta den ökade kostnaden 2016 utan åtgärd (inlagt i budget för 2016). Möjligheten 
att lämna in en motion inför årsmötet 2017 om att lägga in den extra kostnaden som en del i 
medlemsavgiften diskuterades.  

9. Diplom för uppfödaruppföljning 
Som uppfödare av Beauceron kan man söka diplom för Uppfödaruppföljning. Ett kriterium för att få 
diplomen är att MH-beskrivning gör före 18 månaders ålder.  

Mötet beslutade att ändra tidsgränsen på 18 månader från att vara ett krav till att vara en 
rekommendation.  

Förslag på ytterligare ett uppfödardiplom diskuterades. Det skulle vara ett diplom för att lyfta fram 
kullar som fått fina resultat vid uppföljning. Vilka kriterier är lämpliga? En medlem anmälde intresse 
att ta fram ett förslag på kriterier. 
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10. Uppdatering av kommittéerna och deras uppgifter 
Ett förslag på delvis nytt upplägg av kommittéer inom Beauceronklubben presenterades. Förslaget 
diskuterades och mötet konstaterade att kommittéernas arbetsuppgifter är ett levande dokument 
som utvecklas löpande i samarbete med de som är aktiva i respektive kommitté.  

Mötet beslutade att jobba vidare med det nya förslaget.  

11. Regioner och regionrepresentanter 
Mötet diskuterade behovet av representanter i olika regioner och vad som är en rimlig ambitionsnivå 
vad gäller uppdraget som regionrepresentant.  Mötet konstaterade att det är viktigt att komma ihåg 
att bjuda in när aktiviteter ordnas i regionerna. Mötet tyckte också att det är viktigt att de som är 
intresserade av att komma i kontakt med klubben ska kunna vända sig till regionrepresentanter.  

Mötet beslutade att det inte ska vara något krav på att ordna aktiviteter i regionerna.  

Maja Blom och Ida Fernberg anmälde sitt intresse som representanter för norra regionen.  

12. RAS (Ras Avel Strategi) 
Håkan Lundell beskrev bakgrunden till att RAS behöver uppdateras. Den senaste RAS som togs fram 
inom Beauceronklubben är från 2005.  

Ett tips kom upp på mötet att kolla med försäkringsbolagen vad vi har för statistik på Beauceron.  

Det kom också upp ett tips om att lägga in en motion till SKK om att de ska skicka ut löpande statistik 
till Rasklubbarna. Detta för att underlätta för rasklubbarna vid uppdatering av RAS. 

En medlem anmälde sitt intresse för att hjälpa till med RAS.  

13. Ansvarsområden, kompetenser 
Mötet diskuterade hur man kan hitta kompentenser inom klubben inom olika områden. Det finns 
medlemmar som är duktiga inom alla möjliga områden, hur når vi dem? Inga konkreta förslag togs 
fram.  

14. Övriga ärenden 
Ett träningsläger kommer att hållas i Mariefred 2-3 juli – Håkan Lundell presenterade aktuell 
information inför lägret.  

Rasspecialen kommer att äga rum den 13 augusti i Askersund.  
- ett förslag kom upp om att fika tillsammans efter Rasspecialen, mötet konstaterade att det var ett 
bra förslag 

Ett Rasmästerskap kommer att hållas den 14 augusti på Askersunds brukshundklubb.  

Mötet föreslog att ha ett medlemsmöte i samband med Rasspecialen/Rasmästerskapet.  
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15. Mötet avslutas 
Ordförande Karin Kärnhagen avslutade mötet. 

 

Madeleine Wiström        Håkan Lundell 
       

Madeleine Wiström, mötessekreterare  Håkan Lundell, mötesordförande 

 

Conny Wågland 

  

Ankie Hermansson 

Conny Wågland, justerare  Ankie Hermansson, justerare 

 

 


