
   Sida: 1 av 4

  Datum: 2016-03-19

    

    

    
 

 
Svenska Beauceronklubben, AfBR 

Verksamhetsberättelse AfBR 2015 
Styrelsen för Svenska Beauceronklubben avger härmed följande redogörelse för verk-
samhetsåret 2015: 

1. Styrelsen 
Ordförande  Håkan Lundell 
Vice ordförande Karin Kärnhagen 
Sekreterare  Madeleine Wiström 
Kassör  Jari Harju 
Ledamot  Ida Hellberg 
Suppleant  Andreas Penns 
Suppleant  Ole Rygaard 

2. Revisorer 
Revisor  Lars Fastling  
Revisor                                   Maja Blom  
Revisorsuppleant                    Lena Fagerberg 
Revisorsuppleant                    Rikard Söderqvist 

3. Valberedningen 
Valberedningen har under året bestått av Inger Söderqvist som sammankallande och Dennis 
Wiström och Anna-Parisa Wirén som ledamöter. 

4. Möten 

Under verksamhetsåret (sedan förra årsmötet) har styrelsen haft tolv protokollförda möten via 
telefon samt ett arbetsmöte. Konstituerande möte hölls i samband med årsmötet 2015. Utöver 
årsmötet har två medlemsmöten hållits. Klubben har bl.a. deltagit i SBKs organisationskonferens. 

5. Sektorer och kommittéer 
5.1. Exteriörkommittén 

Exteriörkommittén har bestått av Eva Lantz och Karin Kärnhagen. 
Kommittén har vid ett par tillfällen hjälpt styrelsen med remissvar i frågor gällande Utställnings- 
och Championatsregler. 
Exteriörbeskrivningar har ordnats i klubbens regi vid fem tillfällen under verksamhetsåret 2015 
(Jönköping 21/3, Hjortkvarn 11-12/4, Sjöbo 26/4, Falun 5/9, Karlstad 7/11).  
Klubben hade en monter på Nordiska Mästerskapen i Bruks och IPO den 19 september i 
Stockholm.  
Klubben hade en rasmonter på Stora Stockholm den 12-13 december. Cirka 100 foldrar med 
information om rasen delades ut till intresserade monterbesökare.   
 

5.2. Mentalkommittén 
Mentalkommittén har bestått av Sammankallande (vakant), Annica Kroon och Inger Söderqvist.  
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Kommittén har hjälpt styrelsen med remissvar vid ett par tillfällen under verksamhetsåret.  
 

5.3. Avel och Hälsa 
Avel och Hälsa har bestått av Vakant (hälsoansvarig) och Inger Söderqvist (valphänvisare). 
Malena Grimbrandt har funnits till förfogande för att svara på veterinära frågor.  
Uppdatering av klubbens RAS (Ras Avel Strategi) har påbörjats hösten 2015. Styrelsen ansvarar 
för uppdateringen.  
 

5.4. Tränings- och Tävlingskommittén 
Tränings- och tävlingskommittén har bestått av Håkan Lundell, Madeleine Wiström 
(draghundsport), Malin Bugaj (IPO/BHP), Sanna Wendel (IPO/BHP) och Annica Mansfeld 
(topparna). 
 
Ett träningsläger för klubbens medlemmar ordnades den 27-28 juni på Fäboda gård utanför 
Mariefred. Där fanns möjlighet att träna flera sporter, bl.a. lydnad, sök, spår och rallylydnad. 17 
ekipage deltog på lägret.  
 
Draghundsport – Flera ekipage, varav några är nya, har tävlat för Beauceronklubben i 
Draghundsport under verksamhetsåret 2015. Intresset för draghunsport ökar inom klubben, det 
märktes bland annat på ett kennelläger i april där många ekipage, både nya och mer erfarna, 
tränade tillsammans. Beauceronklubben deltog med ett stafettlag på Solvalla Expo båda 
mässdagarna den 15 och 16 augusti. I september deltog tre ekipage från klubben i Triathlon med 
hund och ett av dessa ekipage vann tävlingen. På barmarks-SM i oktober deltog fem ekipage och 
tog tre individuella medaljer varav två guld och ett silver, även här hade klubben ett lag i 
stafetten.    
 

5.5. Vallningskommittén 
Vallningskommittén har bestått av Ankie Hermansson. 
Kommittén planerade ett endagsläger i slutet av sommaren 2015 som dock ställdes in på grund av 
bristande intresse. 
Arbetet med att få officiella vallprov och anlagstester har fortlöpt och nu är Svenska 
KroppsvallarKlubben officiell under SKK. 
 

5.6. Information/PR 
Information/PR har bestått av Åsa Alfred (webredaktör) och Mona Ekelöf (Dubbelsporren). Bitte 
Harju har hjälpt till att samla statistik till rasregistret. PR-kommittén har under verksamhetsåret: 

- gett ut fyra nummer av Dubbelsporren, med delvis förnyad layout. 
- gjort klubbens logotyp i färg 
- gjort tre rollups med information om rasen 
- gjort en annonsprislista med materialspecifikationer 
- förnyat klubbens infofolder som delas ut på mässor m.m 
- gjort ett Valpbrev att dela ut till valpköpare och intressenter med info om klubben. 

Valpbrevet har skickats till samtliga uppfödare för vidare distribution 
- regelbundet uppdaterat hemsidan och rasregistret 
- marknadsfört Dubbelsporren på klubbens Facebooksida 
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6. Regioner 
Klubben har 6 regioner där det finns möjlighet att ordna lokala arrangemang.  

6.1. Norra 
Kontaktperson i Norra regionen har varit Barbro Hedman.  

6.2. Mellansvenska 
Kontaktpersoner i Mellansvenska regionen har varit Annica Kroon och Jan Ericsson.  

6.3. Östra 
Kontaktpersoner i Östra regionen har varit Eva Lantz, Britt Gustafsson och Håkan Lundell.  

6.4. Västra  
Kontaktpersoner i Västra regionen har varit Malin Bugaj, Marie Strömberg och Rigmor 
Gustafsson. 
En träningshelg arrangerades den 31 maj med fokus på lydnad, spår och uppletandeträning. 
Den 10-12 juli ordnades en träningshelg med aktiviteter inom spår, skydd och lydnad.  

6.5. Södra 
Kontaktpersoner i Södra regionen har varit Åsa Alfred, Annica Mansfeld, Camilla Wirf och 
Sanna Wendel. 

7. Ekonomi 
Se separat resultat- och balansrapport för verksamhetsåret.  
 
Årets resultat uppgick till -3 956 kronor. 
 
Till årsstämmans förfogande står:  
Balanserad vinst 57 164,68  
Årets resultat  -3 956,00 
Summa  53 208,68 
 
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:  
I ny räkning balanseras 53 208,68  

8. Medlemmar 
Jari Harju har varit medlemsansvarig under verksamhetsåret 2015. 
 
I juni gjordes ett utskick till tidigare medlemmar som gått ur klubben. Syftet var att välkomna 
dessa tillbaka till klubben igen samt att få feedback på klubbens arbete.  
 
Ordförande har kontaktat nya medlemmar löpande för att hälsa dem välkomna till klubben. 
  
I dagsläget har vi 106 ordinarie medlemmar, 14 familjemedlemmar, 2 ungdomsmedlemmar 
(Sveriges hundungdom) och 1 utlandsmedlem. Totalt 123 medlemmar i Svenska 
Beauceronklubben varav 4 nya medlemmar 2015. 
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9. Dubbelsporren 

Ansvarig utgivare av Dubbelsporren har varit Lars Fastling. Mona Ekelöf har varit redaktör och 
även gjort den grafiska formen.  

4 nummer utkom under 2015.  

 

 
Södertälje, mars 2016 
 
 
Håkan Lundell, ordförande  Karin Kärnhagen, vice ordförande 
   

Jari Harju, kassör  Madeleine Wiström, sekreterare 
   

Ida Hellberg, ledamot  Andreas Penns, suppleant 
   

Ole Rygaard, suppleant   
 


