
  Sida: 1 av 2

  Datum: 2015-03-10

    

    

    

 

 
Svenska Beauceronklubben, AfBR 

Verksamhetsplan AfBR 2015-2016 

1. Sektorer och kommittéer 
Alla kommittéer bör bestå av minst 1-2 personer. Vilka som sitter i kommittéerna och 
vad de har för ansvar ska ses över under 2015.  
 

1.1. Exteriörkommittén 
Finnas med vid Stora Stockholm, My Dog och Nordiska mästerskapen i IPO för att visa upp vår 
ras i en rasmonter.  
 

1.2. Mentalkommittén 
Underlätta för beauceroner att göra MH och MT. T.ex. genom att anordna MH/MT på 
lokalklubbar runt om i landet i Beauceronklubbens namn. Målsättning 1 tillfälle/år.  
 

1.3. Avel och Hälsa 
Hitta ny hälsoansvarig inom klubben. 
 

1.4. Tränings- och Tävlingskommittén 
Anordna ett träningsläger för klubbens medlemmar.  
 
Draghundsport – Inspirera fler medlemmar inom klubben att börja med draghundsport samt få 
fler tävlingsekipage inom klubben. Löpande skriva artiklar om draghundsport i Dubbelsporren. 
Skapa möjligheter för medlemmar att prova på draghundsport, t.ex. genom att delta på läger. 
Delta med stafettlag på Solvalla Expo och Barmarks-SM.  
 

1.5. Vallningskommittén 
Flertalet träningstillfällen kommer att anordnas, om intresse finns även helgläger. 
Eventuellt kommer det att finnas några platser att anlagstesta för Lynn Leach i augusti. Dock 
krävs medlemskap i IKV för detta. 
  
Intresseföreningen Kroppsvallarnas inträde under SKK ”troligen under 2015” skall bevakas och 
se till att vår ansökan om officiella anlagstester och officiella tävlingsmeriter för Beauceron vilka 
vi lämnade in till SBK ”2011”kommer vidare till SKK. 
 

1.6. Information/PR 
Finnas med vid Stora Stockholm, My Dog och Nordiska mästerskapen i IPO för att visa upp vår 
ras i en rasmonter.  

2. Ekonomi 
Målsättning är att klubbens ekonomi ska går runt eller helst plus. För 2015 budgeteras ett 
nollresultat (se bifogad budget). 
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Svenska Beauceronklubben, AfBR 

3. Regioner 

En tydligare uppföljning och kontakt mellan styrelse och regionrepresentanter bör inrättas 
med minst halvårsvisa kontakter. 

4. Medlemmar 

Det ska vara en självklarhet för alla Beauceronägare att vilja bli medlemmar i Svenska 
Beauceronklubben.  

5. Dubbelsporren 

Målsättningen är att tidningen kommer ut till medlemmarna fyra gånger per år. 

6. Ras- och avelsstrategi (RAS) 
Tillsätta en arbetsgrupp för att uppdatera RAS-dokumentet.  
 
 
Jönköping, mars 2015 
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Jari Harju, kassör  Madeleine Wiström, sekreterare 
   

Ida Hellberg, ledamot  Andreas Penns, suppleant 
   

Rigmor Gustafsson, suppleant   
 
 


