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Årsmöteshandlingar 
SVENSKA BOUVIERKLUBBEN 

2023-03-11 
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SIDAN 1 

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande.

2.Fastställande av röstlängden.

3.Val av mötesordförande.

4.Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.

5.Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet.

6.Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.

7.Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.

8.Fastställande av dagordningen.

9.Genomgång av:

a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 
mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst   
eller förlust.

11. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.

12. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:

a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de 
närmast följande verksamhetsåren,
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.

15. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning.

a. Val av ordförande för ett år
b. Val av vice ordförande för två år
c. Val av sekreterare för två år
d. Val av en suppleant på två år

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.

17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17.

19. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13.

20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).

21. Mötets avslutande.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, 
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 

 A
B,

 M
K,

 A
L,

 S
A,

 S
P,

 B
O

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





SIDAN 2 

Verksamhetsberättelse 

ÖVERSIKT 

Efter pandemin så har möjligheten till fysisk verksamhet startat upp igen. Det har 

inneburit att det gått att genomföra lokalträffar, delta på centrala konferenser och ha 

en rasspecial. En utmaning med en liten rasklubb där medlemmarna är spridda över 

hela landet är att kunna erbjuda fysiska träffar. Vi har engagerade medlemmar på 

några platser i landet som ger den möjligheten och det är både mycket uppskattat och 

väldigt värdefullt. 

Styrelsen framför sitt varma tack till alla medlemmar som bidrar positivt till klubbens 

aktiviteter. 

SAMARBETEN 

Svenska Bouvierklubben har under året haft ett bra samarbete med Nora 

Brukshundklubb där vi genomförde vår rasspecial och 2 lokalträffar.  

Att ha samarbete med lokala brukshundklubbar är mycket värt för en rasklubb som 

inte har möjlighet att ha egna klubblokaler av ett flertal olika skäl 

ORGANISATION 

Svenska Bouvierklubben har under 2022: 

Styrelsen 

Anita Liew, ordförande 

Sture Almquist, vice ordförande 

Maritha Karlsson, kassör 

Barbro Olsson, sekreterare 

Ordinarie ledamöter: 

Maria Shanti Persson 

Suppleanter: 

Hans Swanström 

Agneta Birgersson 

Revisorer 

Gun Landhagen, ordinarie 

Lotta Eriksson, ordinarie 

Mårten Näslund, suppleant 

Valberedning 

Kikki Stölan 

Michaela Cholewo 
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SIDAN 3 

SAMMANTRÄDEN 2022 

Styrelsen har under perioden haft 9 ordinarie sammanträden och två medlemsmöten 

varav årsmötet var det ena vilket avhölls den 19 mars 2022. 

ÅRSMÖTET 2022 

Årsmötet avhölls digitalt den 19 mars 2022 med 16 deltagare. Ordförande för mötet var 

Föreningscoach Christer Lundberg och närvarande var även Föreningscoach Kirsten 

Silow Örnberg 

UTSKOTT 

Klubben beslutade vid sitt andra sammanträde att strukturera sig enligt motsvarande 

struktur som finns i SBK:s centrala organisation. Detta för att lättare kunna koppla 

kontaktpersoner till rätt instans men även för att vi vid övergången till SBK:s 

klubbwebb skulle följa strukturen på webbplatsen vilket ger medlemmarna lättare att 

hitta. Tanken är att framöver även bemanna de olika utskotten med fler personer som 

inte arbetar i styrelsen men initialt har uppdragen fördelats främst inom styrelsen. 

Följande utskott och ansvarsområden bildades med ansvarig person. 

Verkställande utskottet 

Består av ordförande Anita Liew, kassör Maritha Karlsson och sekreterare Barbro 

Olsson 

Utskottet för organisation 

Utskottet hanterar frågor kopplade till styrdokument och är kontakt till motsvarande 

utskott på central nivå.  

Kontaktperson: Barbro Olsson 

Utskottet för prov och tävling 

Utskottet hanterar frågor kopplade till tävlingsverksamhet och är kontakt till 

motsvarande utskott på central nivå.  

Kontaktperson: Anita Liew 

Utskottet för avel och hälsa 

Utskottet hanterar frågor kopplade till avelsarbete och förvaltning av delegerade 

avelsansvaret och är kontakt till motsvarande utskott och utskottsgrupper på central 

nivå. Det här utskottet är av naturliga skäl det utskott där vi som rasklubb har mest 

aktiviteter. Här ligger arbetet med exteriör, de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) 

samt arbetet med mentalitet. 

Utställningskommittén består av Maritha Karlsson, Gun Landhagen, Kikki Stölan, 

Michaela Cholewo och Barbro Olsson 

Kontaktperson för mentalitetsfrågor: Anita Liew 

Arbete med RAS: Barbro Olsson, Pia Westergren, Mona Nilsson och Anita Liew. 

 A
B,

 M
K,

 A
L,

 S
A,

 S
P,

 B
O

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





SIDAN 4 

Utskottet för hundägarutbildning 

Utskottet hanterar frågor kopplade till utbildningsfrågor inom främst 

hundägarutbildning och är kontakt till motsvarande utskott på central nivå. 

Kontaktperson: Styrelsen samlat 

Utskottet för samhällsnytta 

Utskottet hanterar frågor kopplade till frågor och verksamhet rörande samhällsnyttiga 

hundar och är kontakt till motsvarande utskott på central nivå.  

Kontaktperson: Lotta Eriksson 

Webmaster 

Maria Shanti Persson 

Ansvarig utgivare 

Anita Liew 

GDPR-ansvarig 

Anita Liew 

Kongressdelegat 

Anita Liew 

HÄNDELSER 

Under hösten 2022 anslöt sig Svenska Bouvierklubben till Svenska Brukshundklubbens 

klubbwebb. Det blev ett lyft för vår synlighet och enklare för medlemmarna att 

navigera på sidan. Klubben gick även över till ett molnbaserat bokföringssystem vilket 

också gör att vi har lägre sårbarhet i de fall man råkar ut för någon form av 

datortrubbel eller liknande. Det känns bra att klubben nu har modernare tekniska 

lösningar att arbeta med. 

VERKSAMHET 

Aktiviteterna i Svenska Bouvierklubben har varit sparsamma under 2022 förutom 

rasspecialen och 2 lokalträffar. 

FÖRELÄSNINGAR 

Tema Lathunden 

Klubben erbjöd en digital föreläsning på temat Lathunden den 17 oktober. Den 

samlade en handfull deltagare och var uppskattad av de som deltog. 

REPRESENTATION 

Organisationskonferensen 2022 

Ordförande Anita Liew deltog på Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 

i januari 2022. 
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SIDAN 5 

Diskussionsforum 

Klubben hade tyvärr ingen möjlighet att delta på de förberedande diskussionsforumen 

som genomfördes inför kongressen 2022. 

Kongressen 2022 

Klubben hade tyvärr ingen möjlighet att delta på kongressen 2022. 

RAS/RUS-konferensen 

Ordförande Anita Liew deltog på Svenska Brukshundklubbens RAS/RUS-konferens i 

november 2022. 

UTÄRDERING AV RAS 

I nedanstående redogörelser finns bara uppgifter för bouvier des flandres med då vi 

inte har några bouvier ardennes registrerade de senaste åren och de som eventuellt 

finns i Sverige inte är synliga på några aktiviteter. Ett par norska bouvier des ardennes 

har tävlat i Sverige. 

Registreringar 

Endast 11 bouvier des flandres registrerades under 2022 och inga bouvier des ardennes. 

För en livskraftig nationell avelsbas så vore det önskvärt med fler registreringar per år. 

Att synas på olika aktiviteter och vara synlig med sin hund på de lokala 

brukshundklubbarna samt på SKK:s utställningar kan öka intresset för rasen. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totalt antal registreringar per år

 A
B,

 M
K,

 A
L,

 S
A,

 S
P,

 B
O

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





SIDAN 6 

Under perioden 2013 – 2022 har det registrerats totalt 239 bouvier des flandres i 

Sverige. 6 hanar respektive 12 tikar har använts i avels och den genomsnittliga 

kullstorleken har varit 4,1. I dessa siffror ingår även importer räknar man bort 

importerna så är det 193 svenskfödda, 5 hanar 8 tikar kullstorlek 5,8 Genomsnittlig 

inavelsgrad 0,8. Dock en liten population så siffrorna är inte helt rimliga. 

Positivt är att det inte går att påvisa några matadorer i aveln, det vill säga att det inte är 

något enskilt avelsdjur som har stor påverkan på den genetiska avelsbasen sett i ett 

kortare perspektiv. Det är inte heller någon hund som gått i avel före 2 års ålder. 

Inga nya kennelnamn registrerades under 2022. 
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SIDAN 7 

HD-statistik 

Enligt statistik ur Lathunden gällande utfall på HD och svenskregistrerade hundar kan 

man se att det är ett lågt antal röntgade hundar, under 50 % för flera av åren. Det är en 

alltför låg siffra för att kunna uttala sig med säkerhet om hur det verkligen ser ut med 

HD-statusen i rasen. Den första bilden visar procentuell andel och den andra 

antalsmässigt. 2021 så registrerades 25 bouvier des flandres, av dessa är det hittills 

endast 10 som röntgats. 5 av dessa hade grad C eller lägre vilket ger en HD-frekvens på 

50 %. Om man leker med tanken att resterande hundar hade röntgats och haft A eller 

B så är det endast 20 % av de registrerade som har anmärkning på höfterna. Det är en 

väsentlig skillnad och kan ge ett incitament till varför det är viktigt att vi får så många 

hundar som möjligt till röntgen. 

 A
B,

 M
K,

 A
L,

 S
A,

 S
P,

 B
O

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





SIDAN 8 

ED-statistik 

Antal ED-röntgade hundar följer av naturliga skäl samma linje som de HD-röntgade 

och är således också få röntgade. Här är däremot utfallet mycket bättre. År 2021 var det 

bara 1 hund som hade anmärkning på armbågarna och 3 stycken året innan. 

Ögonlysning 

När det gäller ögonlysning så är andelen undersökta mycket låg och tyder på att det 

bara är de som går i avel som ögonlyses. De flesta åren finns inga anmärkningar på 

ögon. En hund registrerad år 2021 är ögonlyst behäftad med PPM persisterande 

pupillmembran vilket är den senaste anmärkningen och den enda på flera år.  A
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SIDAN 9 

MH-statistik 

Ser man till genomförda MH sett till registrerade per år så är det även här väldigt få 

som kommer till start. Egenskapsvärdena ligger på ungefär samma nivå över åren  

Spindeldiagrammet för bouvier des flandres ser ut som nedan och jämfört med 

medelvärdet för alla bruksraser så utmärker sig rasen genom att ha betydligt lägre 

intresse för lek och jakt. Det kan göra det lite mer utmanande i moment som 

apportering. 

MT-statistik 

Endast 2 hundar startade på mentaltest under 2022 men båda hundarna blev 

godkända. 1 var svensk och den andra dansk. 
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SIDAN 10 

UTSTÄLLNING 

Utställningen avhölls den 4 juni på Nora Brukshundklubb och samlade 22 hundar. 

Sonny Ström dömde och utsåg två fina rasrepresentanter från våra vänner i Finland till 

dagens vackraste hundar. 

BIR 

C.I.E. EE CH LV CH LT CH BALT CH EEJCH FIJW-17 HeW-17 NORDJW-17 TLNW-20 
EEW-21 Sarol One Of The Best

BIM 

LT JCH LV JCH EE JCH BALT JCH EEJW-19 Sarol I Am Infinity Ingrid. 

Utställda 

I en tidsserie från 2013 till 2022 kan man se att den procentuella andelen utställda 

hundar som fått excellent eller excellent med CK är dominerande. År 2020 var det inga 

utställningar och 2021 endast någon enstaka men år 2022 var det stort deltagande. 
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SIDAN 11 

Sett över tid så är det färre unika hundar som ställs ut men det följer en naturlig trend 

då färre hundar föds. 

TÄVLINGAR 

Under året har våra två rasvarianter varit representerade på prov och tävlingar enligt 

nedan. Sammanställningen gäller antal starter i Sverige oavsett om hunden är svensk 

eller från utlandet och där resultaten finns i SKK Hunddata. Ingen kontroll om föraren 

är medlem Svenska Bouvierklubben har gjorts. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

Antal utställda hundar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

Antal unika hundar per år

 A
B,

 M
K,

 A
L,

 S
A,

 S
P,

 B
O

 —
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





SIDAN 12 

Bruksprov spår alla bouvier des flandres 

Appellklass 7 starter 

Lägre klass spår 4 starter 

Högre klass spår 7 starter 

Bruksprov rapport alla bouvier des flandres 

Appellklass 1 start 

Bruksprov patrull alla bouvier des flandres 

Lägre klass 1 start 

Lydnad alla bouvier des flandres 

Startklass 9 starter 

Klass 1 2 starter 

Rallylydnad 

Nybörjarklass 9 starter, alla bouvier des flandres 

Avancerad klass 8 starter av bouvier des flandres och 6 starter av bouvier des ardennes 

Mästarklass 5 starter av bouvier des ardennes 

Viltspår 

Rörligt prov anlagsklass 1 starter, bouvier des flandres 

MEDLEMMAR 

Medlemsantalet den 31 december: 

74 ordinarie medlemmar varav 66 röstberättigade vilket innebär att vi lyckades med 

vår målsättning att öka medlemsantalet med 10 % under året. 

EKONOMI 

År 2022 

Klubben omsatte 23 623 kronor under året och gjorde ett positivt resultat på 7 778 

kronor. 

Det positiva resultatet kan i stort hänföras till minskade kostnader för resor samt att 

klubben inte närvarade vid Svenska Brukshundklubbens kongress. 
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Sida 1  (1)

Utskriven: 2023-01-15 18:14:51

Svenska Bouvier des Flandres klubben 802421-2584

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A56, M1

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

1 490,00 1 490,00 0,00 1 490,001510 Kundfordringar

S:a Kortfristiga fordringar 1 490,00 1 490,00 0,00 1 490,00

Kassa och bank

90 244,95 90 244,95 7 777,50 98 022,451920 Plusgiro

S:a Kassa och bank 90 244,95 90 244,95 7 777,50 98 022,45

S:a Omsättningstillgångar 99 512,457 777,5091 734,9591 734,95

S:a TILLGÅNGAR 99 512,457 777,5091 734,9591 734,95

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-91 734,95 -91 734,95 0,00 -91 734,952010 Eget kapital

S:a Balanserat kapital -91 734,95 -91 734,95 0,00 -91 734,95

Årets resultat

0,00 0,00 -7 777,50 -7 777,502069 Årets resultat

S:a Årets resultat 0,00 0,00 -7 777,50 -7 777,50

S:a Eget kapital -99 512,45-7 777,50-91 734,95-91 734,95

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-99 512,45-7 777,50-91 734,95-91 734,95

Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Sida 1  (2)

Utskriven: 2023-01-15 18:13:13

Svenska Bouvier des Flandres klubben 802421-2584

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A56, M1

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
6 450,003140 Utställning anmälnings avgift

360,003147 Kataloger
15 500,003610 Medlemsavgifter
1 313,003670 Övriga intäkter

S:a Nettoomsättning 23 623,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 23 623,00

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-400,004610 Medlemsavgifter

S:a Råvaror och förnödenheter -400,00

23 223,00Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-711,406110 Kontorsmateriel
-1 086,256210 Internet

-846,006213 Årsmöte
-486,006230 Skatt arvoden
-575,006250 Porto
-517,006310 Företagsförsäkringar
-330,006390 Övriga kostnader
-399,606410 Styrelse resersättning

-1 600,006411 Ersättning styrelse
-1 280,006414 Medlemsträff
-1 385,006541 Redovisningsprogram

-960,256570 Bankkostnader, momsfria
-875,006700 Utställning arvode
-804,006701 Utställning resor

-1 882,006703 Utställning priser
-699,006705 Utställning övriga kostnader
-500,006707 Utställning hyra

S:a Övriga externa kostnader -14 936,50

Personalkostnader
-509,007510 Lagstadgade sociala avgifter

S:a Personalkostnader -509,00

S:a Rörelsens kostnader -15 845,50

7 777,50Rörelseresultat före avskrivningar
7 777,50Rörelseresultat efter avskrivningar
7 777,50Resultat före finansiella intäkter och kostnader
7 777,50Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
7 777,50Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
7 777,50Resultat före skatt
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Sida 2  (2)

Utskriven: 2023-01-15 18:13:13

Svenska Bouvier des Flandres klubben 802421-2584

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A56, M1

Resultatrapport

Perioden

Årets resultat

-7 777,508999 Årets resultat
S:a Årets resultat -7 777,50

Beräknat resultat: 0,00
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Revisionsberattelse 

I egenskap av revisorer i Svenska Bouvierklubben fc\r vi harmed avge foljande berattelse for 

verksamhetsaret 2022. 

k II och andra 
Vi har granskat bokslutet, tagit del av rakenskaperna med verlflkationer, proto O 

• d 
. mt vidtag1t e 

handlingar, samt lamnat upplysningar om klubbens ekonomi och forvaltnmg, sa 

granskningsatgarder vi i ovrigt funnit nodvandiga. 

I 

Betraffande klubbens stallning per den 31 december 2022 samt resultat av verksamheten hanvisas 

till verksamhetsberattelsen. Resultat och balansrakning, vilka stammer overens med klubbens 

rakenskaper. 

Vi tillstyrker att: 

• den i bokslutet intagna resultat och balansrakningen faststalls 

• styrelsens ledamoter beviljas ansvarsfrihet for forvaltningen 2022 

Gun Landhagen Lotta Ericsson 

Av arsmotet valda revisorer 
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SIDAN 13 

Slutord 

Efter dessa pandemiår med svårigheter och restriktioner kan vi nu planera för normal 

verksamhet igen. Medlemsantalet är stabilt men det vore såklart önskvärt att det 

ökade. En orsak till att ökning uteblir kan nog härledas till det låga antalet valpar som 

registreras. En förhoppning är att ju mer klubbens medlemmar kommer ut på banan 

igen och kanske syns både på tävlingsplanen och i utställningsringen så ökar intresset 

för rasen och därmed också efterfrågan på valpar. 

Vi ser fram emot ett 2023 där vi ska kunna erbjuda verksamhet som våra medlemmar 

efterfrågar. 

Ett stort tack till alla som deltar och hjälper till med det de kan 

Styrelsen 2022-12-31 

................................... ................................... ................................... 

Anita Liew Barbro Olsson Maritha Karlsson 

Ordf. Sekr.  Kassör 

................................... ..................................... ...................................... 

Sture Almquist  Maria Shanti Persson Hans Swanström 

Vice ordförande 

................................... 

Agneta Birgersson 
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SIDAN 14 

Mål, verksamhetsplan och budget 

VISION 

Svenska Brukshundklubben har en övergripande vision som lyder så här: 

”Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens 

siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhället” 

Den visionen kan verka lite svår att ta till sig för en rasklubb men vi är ändå en del i 

den. Svenska Bouvierklubben kan skala ner den lite till: 

”Svenska Bouvierklubben, en rasklubb som med ett ansvar att förvalta två raser siktar 

framåt och erbjuder aktiviteter för att skapa glädje och nytta för alla nuvarande och 

kommande bouvierintresserade i Sverige, allt med rasernas bästa i tanke” 

BRUKSHUNDKLUBBENS UPPGIFTER 

I stadgarna finns nedtecknat de uppgifter som definierats för brukshundklubben. 

Dessa är: 

− Vi ska sprida kunskap om hund

− Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar

− Vi ska ha hundar i människans tjänst

− Vi ska öka vår kunskap om hund

− Vi ska vara en aktiv organisation

FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL 

Fokusområden 

På central nivå finns 6 fokusområden fastställda utifrån uppgifterna ovan: 

1. Hållbarhet

2. Frisk och sund organisation

3. Avelsansvar

4: Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar

5. Prov och tävling

6. Utbildning

Det är svårt som en liten rasklubb att kunna uppfylla eller ha mål för alla 

fokusområden. Svenska Bouvierklubben har fokus på nummer 1, 2, 3 och 4, även om vi 

strävar efter att kunna tillgodose önskemål inom alla fokusområdena 

Mål och aktiviteter 

Hållbarhet 

Styrelsen i Svenska Bouvierklubben har alla sina styrelsemöten digitalt samt att 

erbjuda medlemsträffar samt tematräffar digitalt. Det främjar alla ingående delar i 

fokusområdet. 
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SIDAN 15 

Ekonomisk hållbarhet 

- genom att inga reseersättningar behöver betalas ut så har vi större möjlighet att ha

ekonomin i balans

Social hållbarhet

– genom att alla ges möjlighet att delta vilket också är positivt för det demokratiska

arbetet

Ekologisk hållbarhet

– genom att minska på antalet resor drar vi vårt strå till stacken för att hålla nere

utsläppen

Frisk och sund organisation 

Som medlem i Svenska Bouvierklubben ska alla känna sig välkomna. Ambitionen är att 

anordna olika typer av aktiviteter och digitala föreläsningar så att alla kan hitta något 

som de är intresserade av. 

− Minst en föreläsning ska anordnas per termin. Föreläsningarna hålls digitalt så

att alla medlemmar kan ha möjlighet att delta

− Medlemsträffar på olika platser i landet där vi bara träffas och har trevligt över

en kopp kaffe eller ett par grillade korvar

− Utbildning för styrelsen av en föreningscoach

− Vara delaktiga som funktionärer vid SM i bruks och mondioring i Lindesberg

− Öka antalet medlemmar med 10 %

Avelsansvar 

Under året ska Svenska Bouvierklubben se över valphänvisningskraven och eventuellt 

justera dem . Detta ska ske genom en remissomgång där alla medlemmar får möjlighet 

att delge styrelsen sina åsikter. 

Klubben ska arrangera en jubileumsutställning där vi har förhoppningar om ett stort 

antal deltagare. 

Kontinuerligt följs utvecklingen av raserna genom statistik från Lathunden. 

Information om dessa utvärderingar presenteras på webbplatsen. 

Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar 

Våra raser har goda egenskaper för att bli tjänstehundar både som patrullhundar och 

räddningshundar. Under året avser klubben att tydligare presentera hur man kan gå 

till väga för att utbilda sin hund inom dessa områden . Detta kan vara högst aktuellt i 

och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 

Prov och tävling 

Under året ska Svenska Bouvierklubben uppmuntra till att aktivera sig med sin hund 

genom följande aktiviteter: 

− Spårutmaning där man skickar in en redovisning för utförd utmaning
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SIDAN 16 

− Lydnadsutmaning där man skickar in en redovisning för utförd utmaning

Utöver detta ska klubben stötta och inspirera egna tävlingsekipage att komma ut på 

tävling.  

Utbildning, träning och inspiration 

Svenska Bouvierklubben har inte möjlighet att arrangera egna fysiska kurser men kan 

ändå se över möjligheten att publicera träningstips på webbplatsen och tipsa om 

kurser eller träningsläger som erbjuds. 

Under detta fokusområde passar även vår ambition om digitala tematräffar och 

föreläsningar bra in, exempel på inspirationsföreläsningar kan vara; 

 om social hållbarhet, inspiration om bruksprovsträning, hur man utbildar sin hund till 

tjänstehund, frågestund med veterinär.  

JUBILEUMSÅRET 2023 

Svenska Bouvierklubben fyller 50 år 2023 och det ska vi uppmärksamma på så många 

sätt som möjligt. Vi har planerat för att extra fint prisbord på utställningen, ta fram en 

jubileumsartikel som både kan användas som pris men också kunna köpas till 

rabatterat pris. 

BUDGET 

Intäkter Utfall 2022 Budget 2023 Riktlinje 2024 Riktlinje 2025 

Medlemsavgifter ingående 15 500 kr 18 750 kr 20 000 kr 20 000 kr 

Anm.avg. utställning 6 450 kr 10 800 kr 10 800 kr 11 000 kr 

PR/Info 0 kr 2 500 kr 500 kr 500 kr 

Mental MH 0 kr 4 800 kr 4 800 kr 4 800 kr 

Exteriörbeskrivning 0 kr 750 kr 1 500 kr 1 500 kr 

Bidrag 0 kr 2 200 kr 0 kr 0 kr 

Övrigt 1 673 kr 500 kr 500 kr 500 kr 

S:a Nettoomsättning 23 623 kr 40 300 kr 38 100 kr 38 300 kr 

Rörelsens kostnader 

Arvoden och resor styrelsen 2 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 

Utställningskostnader 6 155 kr 13 483 kr 13 312 kr 14 812 kr 

Datakommunikation 1 086 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 

Företagsförsäkringar 517 kr 600 kr 600 kr 600 kr 

Bokföringsprogram 1 385 kr 2 825 kr 2 825 kr 2 825 kr 

Konferenser och möten 2 126 kr 4 400 kr 4 400 kr 4 400 kr 

PR/Info 0 kr 4 300 kr 1 800 kr 1 800 kr 

Utbildning 0 kr 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 

Mental MH 0 kr 3 240 kr 3 240 kr 3 240 kr 

Bankkostnader 960 kr 1 100 kr 1 100 kr 1 100 kr 

Övriga kostnader 1 616 kr 500 kr 500 kr 500 kr 

S:a Rörelsens kostnader 15 845 kr 37 448 kr 34 777 kr 36 277 kr 

Årets resultat 7 778 kr 2 852 kr 3 323 kr 2 023 kr 
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SIDAN 17 

Medlemsavgift 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 250 kronor, för verksamhetsåret 2024. 

Val 

a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)

Förslag Anita Liew Omval 1 år 

b. Val av vice ordförande (2 år)

Förslag Michaela Cholewo Nyval 2 år 

c. Val av sekreterare (2 år)

Förslag Barbro Olsson omval 2 år 

e. Val av suppleanter

Förslag  Kikki Stölan    Nyval  2 år 

Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt: 

1. Hans Swanström

2. Kikki Stölan

Personer med 1 år kvar på mandatperioden: 

Kassör: Maritha Karlsson 

Ledamöter: Maria Shanti Persson 

Suppleant: Hans Swanström 

Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

Förslag till val av revisorer respektive revisorssuppleant för en tid av ett år: 

Ordinarie  Gun Landhagen Omval  1 år 

Ordinarie  Lotta Eriksson  Omval   1 år 

Suppleant Mårten Näslund Omval  1 år 
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SIDAN 18 

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 

Förslag: 

Sammankallande 1 år föreslås av mötet 

Ledamot 2 år föreslås av mötet 

Fyllnadsval 1 år föreslås av mötet. 

Slutord 

Vi ser med stor tillförsikt fram emot vårt jubileumsår och hoppas att alla försöker ta 

chansen att delta på de aktiviteter som anordnas inom bouvierklubben, oavsett om det 

är i digital eller fysisk form. Vi hoppas också att efterfrågan på bouviervalpar ökar så 

att antal bouvierer i Sverige kan hålla en livskraftig nivå och att vi kan öka 

medlemsantal och därmed också engagemang i vår förening. 
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SIDAN 1 


DAGORDNING 


1. Mötets öppnande.


2.Fastställande av röstlängden.


3.Val av mötesordförande.


4.Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.


5.Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet.


6.Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.


7.Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.


8.Fastställande av dagordningen.


9.Genomgång av:


a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av 
mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.


10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst   
eller förlust.


11. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.


12. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:


a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för de 
närmast följande verksamhetsåren,
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.


13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.


14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.


15. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 
suppleanternas tjänstgöringsordning.


a. Val av ordförande för ett år
b. Val av vice ordförande för två år
c. Val av sekreterare för två år
d. Val av en suppleant på två år


16. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.


17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.


18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15–17.


19. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 
behandlats under punkt 13.


20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut).


21. Mötets avslutande.


Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, 
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut. 
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Verksamhetsberättelse 


ÖVERSIKT 


Efter pandemin så har möjligheten till fysisk verksamhet startat upp igen. Det har 


inneburit att det gått att genomföra lokalträffar, delta på centrala konferenser och ha 


en rasspecial. En utmaning med en liten rasklubb där medlemmarna är spridda över 


hela landet är att kunna erbjuda fysiska träffar. Vi har engagerade medlemmar på 


några platser i landet som ger den möjligheten och det är både mycket uppskattat och 


väldigt värdefullt. 


Styrelsen framför sitt varma tack till alla medlemmar som bidrar positivt till klubbens 


aktiviteter. 


SAMARBETEN 


Svenska Bouvierklubben har under året haft ett bra samarbete med Nora 


Brukshundklubb där vi genomförde vår rasspecial och 2 lokalträffar.  


Att ha samarbete med lokala brukshundklubbar är mycket värt för en rasklubb som 


inte har möjlighet att ha egna klubblokaler av ett flertal olika skäl 


ORGANISATION 


Svenska Bouvierklubben har under 2022: 


Styrelsen 


Anita Liew, ordförande 


Sture Almquist, vice ordförande 


Maritha Karlsson, kassör 


Barbro Olsson, sekreterare 


Ordinarie ledamöter: 


Maria Shanti Persson 


Suppleanter: 


Hans Swanström 


Agneta Birgersson 


Revisorer 


Gun Landhagen, ordinarie 


Lotta Eriksson, ordinarie 


Mårten Näslund, suppleant 


Valberedning 


Kikki Stölan 


Michaela Cholewo 
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SAMMANTRÄDEN 2022 


Styrelsen har under perioden haft 9 ordinarie sammanträden och två medlemsmöten 


varav årsmötet var det ena vilket avhölls den 19 mars 2022. 


ÅRSMÖTET 2022 


Årsmötet avhölls digitalt den 19 mars 2022 med 16 deltagare. Ordförande för mötet var 


Föreningscoach Christer Lundberg och närvarande var även Föreningscoach Kirsten 


Silow Örnberg 


UTSKOTT 


Klubben beslutade vid sitt andra sammanträde att strukturera sig enligt motsvarande 


struktur som finns i SBK:s centrala organisation. Detta för att lättare kunna koppla 


kontaktpersoner till rätt instans men även för att vi vid övergången till SBK:s 


klubbwebb skulle följa strukturen på webbplatsen vilket ger medlemmarna lättare att 


hitta. Tanken är att framöver även bemanna de olika utskotten med fler personer som 


inte arbetar i styrelsen men initialt har uppdragen fördelats främst inom styrelsen. 


Följande utskott och ansvarsområden bildades med ansvarig person. 


Verkställande utskottet 


Består av ordförande Anita Liew, kassör Maritha Karlsson och sekreterare Barbro 


Olsson 


Utskottet för organisation 


Utskottet hanterar frågor kopplade till styrdokument och är kontakt till motsvarande 


utskott på central nivå.  


Kontaktperson: Barbro Olsson 


Utskottet för prov och tävling 


Utskottet hanterar frågor kopplade till tävlingsverksamhet och är kontakt till 


motsvarande utskott på central nivå.  


Kontaktperson: Anita Liew 


Utskottet för avel och hälsa 


Utskottet hanterar frågor kopplade till avelsarbete och förvaltning av delegerade 


avelsansvaret och är kontakt till motsvarande utskott och utskottsgrupper på central 


nivå. Det här utskottet är av naturliga skäl det utskott där vi som rasklubb har mest 


aktiviteter. Här ligger arbetet med exteriör, de rasspecifika avelsstrategierna (RAS) 


samt arbetet med mentalitet. 


Utställningskommittén består av Maritha Karlsson, Gun Landhagen, Kikki Stölan, 


Michaela Cholewo och Barbro Olsson 


Kontaktperson för mentalitetsfrågor: Anita Liew 


Arbete med RAS: Barbro Olsson, Pia Westergren, Mona Nilsson och Anita Liew. 
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Utskottet för hundägarutbildning 


Utskottet hanterar frågor kopplade till utbildningsfrågor inom främst 


hundägarutbildning och är kontakt till motsvarande utskott på central nivå. 


Kontaktperson: Styrelsen samlat 


Utskottet för samhällsnytta 


Utskottet hanterar frågor kopplade till frågor och verksamhet rörande samhällsnyttiga 


hundar och är kontakt till motsvarande utskott på central nivå.  


Kontaktperson: Lotta Eriksson 


Webmaster 


Maria Shanti Persson 


Ansvarig utgivare 


Anita Liew 


GDPR-ansvarig 


Anita Liew 


Kongressdelegat 


Anita Liew 


HÄNDELSER 


Under hösten 2022 anslöt sig Svenska Bouvierklubben till Svenska Brukshundklubbens 


klubbwebb. Det blev ett lyft för vår synlighet och enklare för medlemmarna att 


navigera på sidan. Klubben gick även över till ett molnbaserat bokföringssystem vilket 


också gör att vi har lägre sårbarhet i de fall man råkar ut för någon form av 


datortrubbel eller liknande. Det känns bra att klubben nu har modernare tekniska 


lösningar att arbeta med. 


VERKSAMHET 


Aktiviteterna i Svenska Bouvierklubben har varit sparsamma under 2022 förutom 


rasspecialen och 2 lokalträffar. 


FÖRELÄSNINGAR 


Tema Lathunden 


Klubben erbjöd en digital föreläsning på temat Lathunden den 17 oktober. Den 


samlade en handfull deltagare och var uppskattad av de som deltog. 


REPRESENTATION 


Organisationskonferensen 2022 


Ordförande Anita Liew deltog på Svenska Brukshundklubbens organisationskonferens 


i januari 2022. 
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Diskussionsforum 


Klubben hade tyvärr ingen möjlighet att delta på de förberedande diskussionsforumen 


som genomfördes inför kongressen 2022. 


Kongressen 2022 


Klubben hade tyvärr ingen möjlighet att delta på kongressen 2022. 


RAS/RUS-konferensen 


Ordförande Anita Liew deltog på Svenska Brukshundklubbens RAS/RUS-konferens i 


november 2022. 


UTÄRDERING AV RAS 


I nedanstående redogörelser finns bara uppgifter för bouvier des flandres med då vi 


inte har några bouvier ardennes registrerade de senaste åren och de som eventuellt 


finns i Sverige inte är synliga på några aktiviteter. Ett par norska bouvier des ardennes 


har tävlat i Sverige. 


Registreringar 


Endast 11 bouvier des flandres registrerades under 2022 och inga bouvier des ardennes. 


För en livskraftig nationell avelsbas så vore det önskvärt med fler registreringar per år. 


Att synas på olika aktiviteter och vara synlig med sin hund på de lokala 


brukshundklubbarna samt på SKK:s utställningar kan öka intresset för rasen. 
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Under perioden 2013 – 2022 har det registrerats totalt 239 bouvier des flandres i 


Sverige. 6 hanar respektive 12 tikar har använts i avels och den genomsnittliga 


kullstorleken har varit 4,1. I dessa siffror ingår även importer räknar man bort 


importerna så är det 193 svenskfödda, 5 hanar 8 tikar kullstorlek 5,8 Genomsnittlig 


inavelsgrad 0,8. Dock en liten population så siffrorna är inte helt rimliga. 


Positivt är att det inte går att påvisa några matadorer i aveln, det vill säga att det inte är 


något enskilt avelsdjur som har stor påverkan på den genetiska avelsbasen sett i ett 


kortare perspektiv. Det är inte heller någon hund som gått i avel före 2 års ålder. 


Inga nya kennelnamn registrerades under 2022. 
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HD-statistik 


Enligt statistik ur Lathunden gällande utfall på HD och svenskregistrerade hundar kan 


man se att det är ett lågt antal röntgade hundar, under 50 % för flera av åren. Det är en 


alltför låg siffra för att kunna uttala sig med säkerhet om hur det verkligen ser ut med 


HD-statusen i rasen. Den första bilden visar procentuell andel och den andra 


antalsmässigt. 2021 så registrerades 25 bouvier des flandres, av dessa är det hittills 


endast 10 som röntgats. 5 av dessa hade grad C eller lägre vilket ger en HD-frekvens på 


50 %. Om man leker med tanken att resterande hundar hade röntgats och haft A eller 


B så är det endast 20 % av de registrerade som har anmärkning på höfterna. Det är en 


väsentlig skillnad och kan ge ett incitament till varför det är viktigt att vi får så många 


hundar som möjligt till röntgen. 
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ED-statistik 


Antal ED-röntgade hundar följer av naturliga skäl samma linje som de HD-röntgade 


och är således också få röntgade. Här är däremot utfallet mycket bättre. År 2021 var det 


bara 1 hund som hade anmärkning på armbågarna och 3 stycken året innan. 


Ögonlysning 


När det gäller ögonlysning så är andelen undersökta mycket låg och tyder på att det 


bara är de som går i avel som ögonlyses. De flesta åren finns inga anmärkningar på 


ögon. En hund registrerad år 2021 är ögonlyst behäftad med PPM persisterande 


pupillmembran vilket är den senaste anmärkningen och den enda på flera år. 
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MH-statistik 


Ser man till genomförda MH sett till registrerade per år så är det även här väldigt få 


som kommer till start. Egenskapsvärdena ligger på ungefär samma nivå över åren  


Spindeldiagrammet för bouvier des flandres ser ut som nedan och jämfört med 


medelvärdet för alla bruksraser så utmärker sig rasen genom att ha betydligt lägre 


intresse för lek och jakt. Det kan göra det lite mer utmanande i moment som 


apportering. 


MT-statistik 


Endast 2 hundar startade på mentaltest under 2022 men båda hundarna blev 


godkända. 1 var svensk och den andra dansk. 
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UTSTÄLLNING 


Utställningen avhölls den 4 juni på Nora Brukshundklubb och samlade 22 hundar. 


Sonny Ström dömde och utsåg två fina rasrepresentanter från våra vänner i Finland till 


dagens vackraste hundar. 


BIR 


C.I.E. EE CH LV CH LT CH BALT CH EEJCH FIJW-17 HeW-17 NORDJW-17 TLNW-20 
EEW-21 Sarol One Of The Best


BIM 


LT JCH LV JCH EE JCH BALT JCH EEJW-19 Sarol I Am Infinity Ingrid. 


Utställda 


I en tidsserie från 2013 till 2022 kan man se att den procentuella andelen utställda 


hundar som fått excellent eller excellent med CK är dominerande. År 2020 var det inga 


utställningar och 2021 endast någon enstaka men år 2022 var det stort deltagande. 
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Sett över tid så är det färre unika hundar som ställs ut men det följer en naturlig trend 


då färre hundar föds. 


TÄVLINGAR 


Under året har våra två rasvarianter varit representerade på prov och tävlingar enligt 


nedan. Sammanställningen gäller antal starter i Sverige oavsett om hunden är svensk 


eller från utlandet och där resultaten finns i SKK Hunddata. Ingen kontroll om föraren 


är medlem Svenska Bouvierklubben har gjorts. 
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Bruksprov spår alla bouvier des flandres 


Appellklass 7 starter 


Lägre klass spår 4 starter 


Högre klass spår 7 starter 


Bruksprov rapport alla bouvier des flandres 


Appellklass 1 start 


Bruksprov patrull alla bouvier des flandres 


Lägre klass 1 start 


Lydnad alla bouvier des flandres 


Startklass 9 starter 


Klass 1 2 starter 


Rallylydnad 


Nybörjarklass 9 starter, alla bouvier des flandres 


Avancerad klass 8 starter av bouvier des flandres och 6 starter av bouvier des ardennes 


Mästarklass 5 starter av bouvier des ardennes 


Viltspår 


Rörligt prov anlagsklass 1 starter, bouvier des flandres 


MEDLEMMAR 


Medlemsantalet den 31 december: 


74 ordinarie medlemmar varav 66 röstberättigade vilket innebär att vi lyckades med 


vår målsättning att öka medlemsantalet med 10 % under året. 


EKONOMI 


År 2022 


Klubben omsatte 23 623 kronor under året och gjorde ett positivt resultat på 7 778 


kronor. 


Det positiva resultatet kan i stort hänföras till minskade kostnader för resor samt att 


klubben inte närvarade vid Svenska Brukshundklubbens kongress. 
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Utskriven: 2023-01-15 18:14:51


Svenska Bouvier des Flandres klubben 802421-2584


Vald period: Hela räkenskapsåret


Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31


Senaste ver.nr: A56, M1


Balansrapport


Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo


TILLGÅNGAR


Omsättningstillgångar


Kortfristiga fordringar


1 490,00 1 490,00 0,00 1 490,001510 Kundfordringar


S:a Kortfristiga fordringar 1 490,00 1 490,00 0,00 1 490,00


Kassa och bank


90 244,95 90 244,95 7 777,50 98 022,451920 Plusgiro


S:a Kassa och bank 90 244,95 90 244,95 7 777,50 98 022,45


S:a Omsättningstillgångar 99 512,457 777,5091 734,9591 734,95


S:a TILLGÅNGAR 99 512,457 777,5091 734,9591 734,95


EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER


Eget kapital


Balanserat kapital


-91 734,95 -91 734,95 0,00 -91 734,952010 Eget kapital


S:a Balanserat kapital -91 734,95 -91 734,95 0,00 -91 734,95


Årets resultat


0,00 0,00 -7 777,50 -7 777,502069 Årets resultat


S:a Årets resultat 0,00 0,00 -7 777,50 -7 777,50


S:a Eget kapital -99 512,45-7 777,50-91 734,95-91 734,95


S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER


-99 512,45-7 777,50-91 734,95-91 734,95


Beräknat resultat: 0,00 0,00 0,00 0,00
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Utskriven: 2023-01-15 18:13:13


Svenska Bouvier des Flandres klubben 802421-2584


Vald period: Hela räkenskapsåret


Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31


Senaste ver.nr: A56, M1


Resultatrapport


Perioden


Rörelsens intäkter och lagerförändring


Nettoomsättning
6 450,003140 Utställning anmälnings avgift


360,003147 Kataloger
15 500,003610 Medlemsavgifter
1 313,003670 Övriga intäkter


S:a Nettoomsättning 23 623,00


S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 23 623,00


Rörelsens kostnader


Råvaror och förnödenheter
-400,004610 Medlemsavgifter


S:a Råvaror och förnödenheter -400,00


23 223,00Bruttoresultat
Övriga externa kostnader


-711,406110 Kontorsmateriel
-1 086,256210 Internet


-846,006213 Årsmöte
-486,006230 Skatt arvoden
-575,006250 Porto
-517,006310 Företagsförsäkringar
-330,006390 Övriga kostnader
-399,606410 Styrelse resersättning


-1 600,006411 Ersättning styrelse
-1 280,006414 Medlemsträff
-1 385,006541 Redovisningsprogram


-960,256570 Bankkostnader, momsfria
-875,006700 Utställning arvode
-804,006701 Utställning resor


-1 882,006703 Utställning priser
-699,006705 Utställning övriga kostnader
-500,006707 Utställning hyra


S:a Övriga externa kostnader -14 936,50


Personalkostnader
-509,007510 Lagstadgade sociala avgifter


S:a Personalkostnader -509,00


S:a Rörelsens kostnader -15 845,50


7 777,50Rörelseresultat före avskrivningar
7 777,50Rörelseresultat efter avskrivningar
7 777,50Resultat före finansiella intäkter och kostnader
7 777,50Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
7 777,50Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
7 777,50Resultat före skatt
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Utskriven: 2023-01-15 18:13:13


Svenska Bouvier des Flandres klubben 802421-2584


Vald period: Hela räkenskapsåret


Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31


Senaste ver.nr: A56, M1


Resultatrapport


Perioden


Årets resultat


-7 777,508999 Årets resultat
S:a Årets resultat -7 777,50


Beräknat resultat: 0,00







Revisionsberattelse 


I egenskap av revisorer i Svenska Bouvierklubben fc\r vi harmed avge foljande berattelse for 


verksamhetsaret 2022. 


k II och andra 
Vi har granskat bokslutet, tagit del av rakenskaperna med verlflkationer, proto O 


• d 
. mt vidtag1t e 


handlingar, samt lamnat upplysningar om klubbens ekonomi och forvaltnmg, sa 


granskningsatgarder vi i ovrigt funnit nodvandiga. 


I 


Betraffande klubbens stallning per den 31 december 2022 samt resultat av verksamheten hanvisas 


till verksamhetsberattelsen. Resultat och balansrakning, vilka stammer overens med klubbens 


rakenskaper. 


Vi tillstyrker att: 


• den i bokslutet intagna resultat och balansrakningen faststalls 


• styrelsens ledamoter beviljas ansvarsfrihet for forvaltningen 2022 


Gun Landhagen Lotta Ericsson 


Av arsmotet valda revisorer 
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Slutord 


Efter dessa pandemiår med svårigheter och restriktioner kan vi nu planera för normal 


verksamhet igen. Medlemsantalet är stabilt men det vore såklart önskvärt att det 


ökade. En orsak till att ökning uteblir kan nog härledas till det låga antalet valpar som 


registreras. En förhoppning är att ju mer klubbens medlemmar kommer ut på banan 


igen och kanske syns både på tävlingsplanen och i utställningsringen så ökar intresset 


för rasen och därmed också efterfrågan på valpar. 


Vi ser fram emot ett 2023 där vi ska kunna erbjuda verksamhet som våra medlemmar 


efterfrågar. 


Ett stort tack till alla som deltar och hjälper till med det de kan 


Styrelsen 2022-12-31 


................................... ................................... ................................... 


Anita Liew Barbro Olsson Maritha Karlsson 


Ordf. Sekr.  Kassör 


................................... ..................................... ...................................... 


Sture Almquist  Maria Shanti Persson Hans Swanström 


Vice ordförande 


................................... 


Agneta Birgersson 
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Mål, verksamhetsplan och budget 


VISION 


Svenska Brukshundklubben har en övergripande vision som lyder så här: 


”Svenska Brukshundklubben, en organisation i världsklass, som med ledande kompetens 


siktar mot framtiden och skapar glädje och nytta för hundar, hundägare och samhället” 


Den visionen kan verka lite svår att ta till sig för en rasklubb men vi är ändå en del i 


den. Svenska Bouvierklubben kan skala ner den lite till: 


”Svenska Bouvierklubben, en rasklubb som med ett ansvar att förvalta två raser siktar 


framåt och erbjuder aktiviteter för att skapa glädje och nytta för alla nuvarande och 


kommande bouvierintresserade i Sverige, allt med rasernas bästa i tanke” 


BRUKSHUNDKLUBBENS UPPGIFTER 


I stadgarna finns nedtecknat de uppgifter som definierats för brukshundklubben. 


Dessa är: 


− Vi ska sprida kunskap om hund


− Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar


− Vi ska ha hundar i människans tjänst


− Vi ska öka vår kunskap om hund


− Vi ska vara en aktiv organisation


FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL 


Fokusområden 


På central nivå finns 6 fokusområden fastställda utifrån uppgifterna ovan: 


1. Hållbarhet


2. Frisk och sund organisation


3. Avelsansvar


4: Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar


5. Prov och tävling


6. Utbildning


Det är svårt som en liten rasklubb att kunna uppfylla eller ha mål för alla 


fokusområden. Svenska Bouvierklubben har fokus på nummer 1, 2, 3 och 4, även om vi 


strävar efter att kunna tillgodose önskemål inom alla fokusområdena 


Mål och aktiviteter 


Hållbarhet 


Styrelsen i Svenska Bouvierklubben har alla sina styrelsemöten digitalt samt att 


erbjuda medlemsträffar samt tematräffar digitalt. Det främjar alla ingående delar i 


fokusområdet. 
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Ekonomisk hållbarhet 


- genom att inga reseersättningar behöver betalas ut så har vi större möjlighet att ha


ekonomin i balans


Social hållbarhet


– genom att alla ges möjlighet att delta vilket också är positivt för det demokratiska


arbetet


Ekologisk hållbarhet


– genom att minska på antalet resor drar vi vårt strå till stacken för att hålla nere


utsläppen


Frisk och sund organisation 


Som medlem i Svenska Bouvierklubben ska alla känna sig välkomna. Ambitionen är att 


anordna olika typer av aktiviteter och digitala föreläsningar så att alla kan hitta något 


som de är intresserade av. 


− Minst en föreläsning ska anordnas per termin. Föreläsningarna hålls digitalt så


att alla medlemmar kan ha möjlighet att delta


− Medlemsträffar på olika platser i landet där vi bara träffas och har trevligt över


en kopp kaffe eller ett par grillade korvar


− Utbildning för styrelsen av en föreningscoach


− Vara delaktiga som funktionärer vid SM i bruks och mondioring i Lindesberg


− Öka antalet medlemmar med 10 %


Avelsansvar 


Under året ska Svenska Bouvierklubben se över valphänvisningskraven och eventuellt 


justera dem . Detta ska ske genom en remissomgång där alla medlemmar får möjlighet 


att delge styrelsen sina åsikter. 


Klubben ska arrangera en jubileumsutställning där vi har förhoppningar om ett stort 


antal deltagare. 


Kontinuerligt följs utvecklingen av raserna genom statistik från Lathunden. 


Information om dessa utvärderingar presenteras på webbplatsen. 


Frivillig försvarsorganisation och samhällsnyttiga hundar 


Våra raser har goda egenskaper för att bli tjänstehundar både som patrullhundar och 


räddningshundar. Under året avser klubben att tydligare presentera hur man kan gå 


till väga för att utbilda sin hund inom dessa områden . Detta kan vara högst aktuellt i 


och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. 


Prov och tävling 


Under året ska Svenska Bouvierklubben uppmuntra till att aktivera sig med sin hund 


genom följande aktiviteter: 


− Spårutmaning där man skickar in en redovisning för utförd utmaning
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− Lydnadsutmaning där man skickar in en redovisning för utförd utmaning


Utöver detta ska klubben stötta och inspirera egna tävlingsekipage att komma ut på 


tävling.  


Utbildning, träning och inspiration 


Svenska Bouvierklubben har inte möjlighet att arrangera egna fysiska kurser men kan 


ändå se över möjligheten att publicera träningstips på webbplatsen och tipsa om 


kurser eller träningsläger som erbjuds. 


Under detta fokusområde passar även vår ambition om digitala tematräffar och 


föreläsningar bra in, exempel på inspirationsföreläsningar kan vara; 


 om social hållbarhet, inspiration om bruksprovsträning, hur man utbildar sin hund till 


tjänstehund, frågestund med veterinär.  


JUBILEUMSÅRET 2023 


Svenska Bouvierklubben fyller 50 år 2023 och det ska vi uppmärksamma på så många 


sätt som möjligt. Vi har planerat för att extra fint prisbord på utställningen, ta fram en 


jubileumsartikel som både kan användas som pris men också kunna köpas till 


rabatterat pris. 


BUDGET 


Intäkter Utfall 2022 Budget 2023 Riktlinje 2024 Riktlinje 2025 


Medlemsavgifter ingående 15 500 kr 18 750 kr 20 000 kr 20 000 kr 


Anm.avg. utställning 6 450 kr 10 800 kr 10 800 kr 11 000 kr 


PR/Info 0 kr 2 500 kr 500 kr 500 kr 


Mental MH 0 kr 4 800 kr 4 800 kr 4 800 kr 


Exteriörbeskrivning 0 kr 750 kr 1 500 kr 1 500 kr 


Bidrag 0 kr 2 200 kr 0 kr 0 kr 


Övrigt 1 673 kr 500 kr 500 kr 500 kr 


S:a Nettoomsättning 23 623 kr 40 300 kr 38 100 kr 38 300 kr 


Rörelsens kostnader 


Arvoden och resor styrelsen 2 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 


Utställningskostnader 6 155 kr 13 483 kr 13 312 kr 14 812 kr 


Datakommunikation 1 086 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 


Företagsförsäkringar 517 kr 600 kr 600 kr 600 kr 


Bokföringsprogram 1 385 kr 2 825 kr 2 825 kr 2 825 kr 


Konferenser och möten 2 126 kr 4 400 kr 4 400 kr 4 400 kr 


PR/Info 0 kr 4 300 kr 1 800 kr 1 800 kr 


Utbildning 0 kr 1 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 


Mental MH 0 kr 3 240 kr 3 240 kr 3 240 kr 


Bankkostnader 960 kr 1 100 kr 1 100 kr 1 100 kr 


Övriga kostnader 1 616 kr 500 kr 500 kr 500 kr 


S:a Rörelsens kostnader 15 845 kr 37 448 kr 34 777 kr 36 277 kr 


Årets resultat 7 778 kr 2 852 kr 3 323 kr 2 023 kr 
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Medlemsavgift 


Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift, 250 kronor, för verksamhetsåret 2024. 


Val 


a. Val av lokalklubbsordförande (1 år)


Förslag Anita Liew Omval 1 år 


b. Val av vice ordförande (2 år)


Förslag Michaela Cholewo Nyval 2 år 


c. Val av sekreterare (2 år)


Förslag Barbro Olsson omval 2 år 


e. Val av suppleanter


Förslag  Kikki Stölan    Nyval  2 år 


Valberedningen föreslog suppleanternas tjänstgöringsordning enligt: 


1. Hans Swanström


2. Kikki Stölan


Personer med 1 år kvar på mandatperioden: 


Kassör: Maritha Karlsson 


Ledamöter: Maria Shanti Persson 


Suppleant: Hans Swanström 


Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna 


Förslag till val av revisorer respektive revisorssuppleant för en tid av ett år: 


Ordinarie  Gun Landhagen Omval  1 år 


Ordinarie  Lotta Eriksson  Omval   1 år 


Suppleant Mårten Näslund Omval  1 år 
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Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna 


Förslag: 


Sammankallande 1 år föreslås av mötet 


Ledamot 2 år föreslås av mötet 


Fyllnadsval 1 år föreslås av mötet. 


Slutord 


Vi ser med stor tillförsikt fram emot vårt jubileumsår och hoppas att alla försöker ta 


chansen att delta på de aktiviteter som anordnas inom bouvierklubben, oavsett om det 


är i digital eller fysisk form. Vi hoppas också att efterfrågan på bouviervalpar ökar så 


att antal bouvierer i Sverige kan hålla en livskraftig nivå och att vi kan öka 


medlemsantal och därmed också engagemang i vår förening. 
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