
Protokoll fört vid
ÅRSMÖTE för SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN
Tid: söndagen den 3 mars 2019
Plats: Norrköpings Brukshundklubb, Norrköping
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande Jeanette Forssman hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Utdelande av SASKs priser för:
Årets Aussie 2018 (bil 1):
Agility: Hanna Persson och Winsome Pack´s Alabama Angel
Bruks: Spår: Sugarwind´s A True Friend och Malin Fahlén, Sök: Ardiente Mal Pirata
och Cari Rörström Rapport: Stjernborgens Linna och Emma Jansson Patrullhund: 
Camilla Ek och Blue Wingfires Silver Bronx
Lydnad: Josefine Lundqvist och Windedos Matrix
Utställning: Elisabeth Hansson och Östra Gredas Hello Im Prada
Feestyle: Victoria Häger och Windedos Drop Cookie
Rallylydnad: Veronica Hübner och Chappleline Expect A Masterpiece 
ASCA: Maja Fredriksson och Sugarwind´s Black Diamond
SVAK: Linda Idås och Carroll´s Dark Angel Beth
IPO: Liza Hasselqvist och Tillyhills Anti Cimex 
Nosework: Susanna Skoglund och Stjernborgens Maya
Allround: Emma Jansson och Stjernborgens Linna 
§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 röstberättigade medlemmar.
§ 4 Val av årsmötes ordförande samt anmälan om styrelsens val av
protokollförare
Förslag: Till ordförande för årsmötet föreslogs Katinka Ryttse.
Årsmötet beslutade att välja Katinka Ryttse till mötesordförande.
§ 5 Styrelsen anmälde Cari Hansson som sekreterare för årsmötet.
Årsmötet beslutade att välja Cari Hansson till sekreterare för mötet.
§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden 
justera protokollet.
Förslag: Veronica Hübner och Linda Starenhed 
Årsmötet beslutade att välja Veronica Hübner och Linda Starenhed.
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 3
Endast medlemmar närvarande, förutom mötesordföranden, som beviljades närvaro 
samt yttranderätt.
§ 8 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Beslutades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 9 Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.
§10 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018
a) Verksamhetsberättelsen för 2018 gicks igenom.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
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handlingarna.
b) Statistikutdrag ur Lathunden ang de områden som klubben satt upp mål att jobba 
mot i RAS. SASK kan konstatera att antalet genomförda MHn minskat något senaste 
året. Antal HD röntgade sjunker något. Antal individer som deltar på bruksprov 
sjunker. Antal individer som exteriörbeskrivs ligger relativt konstant. Antalet hundar 
som deltar på utställning ligger relativt konstant. (bil.2)
c) En genomgång av balans- och resultaträkning gjordes
d) Revisorernas berättelse och förslag föredrogs enligt revisionsberättelse (bil.3).
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
disposition av vinst eller förlust
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning och godkänna 
styrelsens förslag om att föra över årets underskott till ny räkning.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet.
I beslutet deltog ej styrelsens medlemmar.
§ 13 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag angående:
a) Verksamhetsplan för 2019 presenterades och diskuterades.
b) Rambudget för 2019 diskuterades.
c) Medlemsavgift för år 2019
Förslag från styrelsen är oförändrad uttag av medlemsavgift för klubben vilket
innebär en avgift på 200 kr utöver SBK:s centrala avgift. Detta innebär för
närvarande 600 kr för helbetalande, 200 kr för delbetalande samt 100 kr för
familjemedlem. 
d) Presentation av inkommen motion ang rasklubbstidningens framtid
e) Andra ärenden vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamheten 
eller ekonomin. Styrelsen presenterar ett förslag att tillsätta en arbetsgrupp under 
året som får i uppgift att ta fram riktlinjer för inrättandet av en fond som medlemmar 
ska kunna ansöka om pengar från, till att kunna anordna/delta i, aktiviteter, för att 
göra satsningar mot elitklass, dels inom bruksklasserna dels inom vallning. 
Grundtankar till denna fond finns att hitta i riesenschnauzerklubben.
§ 14 Fastställande av/beslut om:
a) Verksamhetsplan för år 2019
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2019.
b) Rambudget för 2019
Årsmötet beslutade att godkänna budgetförslaget
c) Medlemsavgift för år 2019
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt förslag i § 13, dvs.
oförändrad; 200 kr utöver SBKs centrala avgift: Helbetalande 600 kr,
delbetalande 200 kr.
d) Svar på inkommen motion: styrelsen presenterade resultatet av den enkät som 
medlemmarna svarat på ang hur man önskar att rasklubbstidningen ska ges ut i 
framtiden. Av 214 inkomna svar önskar 98 att tidningen ska fortsätta vara i 
pappersformat och av dessa vill 55 att den ska fortsätta komma ut i fyra nummer per 
år. 92 önskade att den skulle digitaliseras. 15 var inte intresserade. Tidningen 
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orsakar inget underskott i klubbens ekonomi, den är finansierad genom 
medlemsavgifter och inkomstbringande aktiviteter.(se bifogad resultat- och 
balansrapport). Styrelsen lägger upp alla protokoll från styrelsemöten på hemsidan, 
så att medlemmar kan ta del av aktuell information. Styrelsen föreslår att motionen 
avslås. Årsmötet beslutar efter en lång diskussion att avslå motionen. Beslutet var 
enhälligt.
§ 15 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Styrelsen hänvisade till verksamhetsplanen som presenterats och godkänts.
§ 16 Val av rasklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
a) Ordförande – omval 1 år
Valberedningens förslag: Jeanette Forssman
Årsmötet beslutade att välja Jeanette Forssman
b) Vice ordförande – Nyval 2 år
Valberedningens förslag: Ulli Samuelsson
Årsmötet beslutade välja Ulli Samuelsson
c) Kassör – Maria Romner, pågående mandat
d) Sekreterare – omval 2 år
Valberedningens förslag: Cari Hansson
Årsmötet beslutade välja Cari Hansson
e) Ledamot 1 – nyval 2 år
Valberedningens förslag: Emma Sandfjord
Årsmötet beslutade välja Emma Sandfjord
f) Ledamot 2 – Veronica Hagéus, pågående mandatperiod
g) Ledamot 3 – Lisa Jansson, pågående mandatperiod
h) Suppleant 1 – omval 2 år
Årsmötets förslag Anna-Karin Malm
Årsmötet beslutade välja Anna-Karin Malm
i) Suppleant 2 – Monica Gahlin, pågående mandatperiod
Årsmötet beslutade att suppleanternas tjänstgöringsordning ska 1/Monica Gahlin, 2/
Anna-Karin Malm
§ 17 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter – 1 år
Valberedningens förslag till revisorer: Ingela Bergare och Jane Avena, omval av 
båda.
Årsmötet beslutade att välja Ingela Bergare och Jane Avena
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: Camilla Appelgren, omval 1 år och 
Jenny Naarttijärvi, nyval 1 år
Årsmötet beslutade att välja Camilla Appelgren och Jenny Naattijärvi
§ 18 Val av valberedning
Förslag till ordinarie: Marie Sjöberg (sammankallande omval 2 år), Linnea Lundberg 
(nyval 2 år), Birgit Lind (nyval1 år) 
§ 19 Omedelbar justering av § 16–18
Årsmötet beslutade att förklara § 16–18 omedelbart justerade (bil 4).

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; 
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker 
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare 
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu

3



§ 20 Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden som inte behandlats under 
punkt 14
Styrelsen föreslår att rasen ska ingå i ett projekt ang införande av mentalindex. Det 
har inkommit ett erbjudande från SKK att rasen tillsammans med rottweiler ska ingå i 
projektet. Ingrid Tapper representerade klubben på ett förutsättningslöst 
informationsmöte den 23 januari. Ingrid Tapper informerade styrelse samt 
intresserade innan årsmötet börjad, ang vad som berättades på mötet. Årsmötet 
beslutar att tacka ja till inbjudan att delta i projektet.
§ 21 Övriga frågor
Inga övriga frågor aviserades.
§ 22 Mötet avslutas
Jeanette avlutade mötet och tackade för förtroendet att vara ordförande ännu ett år
och hälsade alla välkomna till ett nytt verksamhetsår.

Vid protokollet                                                 Mötesordförande

………………………………… ………… ………………………………………..…
Cari Hansson                                                  Katinka Ryttse

Justeras:

…………………………………………… ………………….…………………………
Veronica Hübner                                           Linda Starenhed
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 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  19-03-01

 Preliminär  11:51
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  89
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-02-01 - 19-02-28

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3120  Intäkter Läger  3 500,00  16 500,00
 3140  Intäkter Vallning  16 034,00  16 034,00
 3146  Intäkter Lydnad  3 900,00  3 900,00
 3320  Uppfödarlista  6 000,00  6 600,00
 3380  Sponsorhuset  670,18  670,18
 3551  Intäkter diplom  20,00  220,00
 3552  Intäkter MH-diplom  250,00  250,00
 S:a Nettoomsättning  30 374,18  44 174,18

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  16 500,00  29 400,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  16 500,00  29 400,00

 Övriga rörelseintäkter
 3942  Intäkter MyDog  0,00  1 500,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  0,00  1 500,00

 S:a Rörelseintäkter mm  46 874,18  75 074,18

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4018  Kostnader SBK  0,00  -1 050,00
 4019  SBK Kongress + kenferens  -2 380,00  -2 380,00
 4022  Priser + Diplom  -1 105,00  -1 105,00
 4140  Kostnader Vallning  -12 768,67  -12 768,67
 4146  Kostnader Lydnad  0,00  -2 880,00
 4170  Kostnader Exteriör  -1 480,64  -1 480,64
 4210  Kostnader Tidning  0,00  -4 530,00
 4357  Medlemskostnader  0,00  -900,00
 4358  Medlemsavgifter  0,00  -400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -17 734,31  -27 494,31

 Bruttovinst  29 139,87  47 579,87

 Övriga externa kostnader
 5420  Dataprogram  -159,00  -159,00
 5942  MyDog  0,00  -1 265,00
 6110  Kontorsmateriel  -484,00  -484,00
 6250  Porto  -288,00  -288,00
 6570  Bankkostnader  -36,00  -1 306,00
 S:a Övriga externa kostnader  -967,00  -3 502,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -18 701,31  -30 996,31

 Rörelseresultat före avskrivningar  28 172,87  44 077,87

 Rörelseresultat efter avskrivningar  28 172,87  44 077,87

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  28 172,87  44 077,87

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  28 172,87  44 077,87

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  28 172,87  44 077,87

 Resultat före skatt  28 172,87  44 077,87

 Beräknat resultat  28 172,87  44 077,87



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  19-03-01

 Preliminär  11:50
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  89
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-02-01 - 19-02-28

 Ing balans  Ing saldo  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1250  Datorer  7 879,00  7 879,00  0,00  7 879,00
 1259  Ack avskrivn datorer  -5 252,66  -5 252,66  0,00  -5 252,66
 S:a Materiella anläggningstillgångar  2 626,34  2 626,34  0,00  2 626,34

 S:a Anläggningstillgångar  2 626,34  2 626,34  0,00  2 626,34

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  PlusGiro  186 236,82  181 281,04  28 172,87  209 453,91
 S:a Kassa och bank  186 236,82  181 281,04  28 172,87  209 453,91

 S:a Omsättningstillgångar  186 236,82  181 281,04  28 172,87  209 453,91

 S:A TILLGÅNGAR  188 863,16  183 907,38  28 172,87  212 080,25

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  0,00  700,79  0,00  700,79
 2069  Årets resultat  0,00  -700,79  0,00  -700,79
 S:a Eget kapital  0,00  0,00  0,00  0,00

 Kortfristiga skulder
 2900  Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  -22 860,78  -2 000,00  0,00  -2 000,00
 S:a Kortfristiga skulder  -22 860,78  -2 000,00  0,00  -2 000,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -22 860,78  -2 000,00  0,00  -2 000,00

 BERÄKNAT RESULTAT***  166 002,38  181 907,38  28 172,87  210 080,25


