
Protokoll fört vid
ÅRSMÖTE för SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN
Tid: söndagen den 8 mars 2020
Plats: Söderköpings Brukshundklubb, Söderköping
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande Jeanette Forssman hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Utdelande av SASKs priser för:
Årets Aussie 2019 (bil 1):
Agility: Winsome Pack´s Alabama Angel och Hanna Persson
Bruks: Spår: Lillvallarens Fräcka Frasse och Lena Holm, Sök: Windedoes Feelin
´Right och Peter Lindström, Rapport: Stjernborgens Linna och Emma Jansson 
Patrullhund: Blue Wingfires Silver Bronx och Camilla Ek
Lydnad: Windedos Matrix och Josefine Lundqvist
Utställning: Dalila Fashion DellÁngelina Tex och Marie Johansson
Feestyle: Cajiro´s Silverado och Madeleine Mellander
HTM: Meet Myown Amazing Eagle och Ann-Chaterine Lilja
Rallylydnad: Chappleline Expect A Masterpiece Veronica Hübner och Chess 
Player Grafton och Britt Ohlsson
ASCA: Windedos Feelin´Happy och Lena Stangvik
SVAK: Carroll´s Dark angel Kevin och Sanna Friberg
IPO: Liza Hasselquist och Tillyhills Anti Cimex 
Nosework: Meet Myown Amazing Eagle
Allround: Blue Wingfire´s Silver Bronx och Camilla Ek 
§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 19 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: Anna Brinning och Liza Hasselquist 
Årsmötet beslutade att välja Anna Brinning och Liza Hasselquist.
§ 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
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Årsmötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.
§10 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
a) Verksamhetsberättelsen för 2019 gicks igenom.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
Handlingarna med tillägg att till nästa år redovisa rasmästarna i de olika grenarna.
b) Statistikutdrag ur Lathunden ang de områden som klubben satt upp mål att jobba 
mot i RAS. (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 överskott 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 2020 presenterades och diskuterades.
b) Rambudget för 2020 diskuterades. Det kom frågor ang att kassören ändrat 
kontonummer i kontoplanen under året och att det därmed fanns funderingar kring 
var kostnader/intäkter redovisades i förhållande till budgeten som antogs för 2019. 
Kassören klargjorde under vilka kontonummer kostnaderna/intäkterna fanns 
redovisade.
c) Medlemsavgift för år 2020
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) Ingen inkommen motion
e) Andra ärenden vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamheten 
eller ekonomin. Styrelsen presenterar ett förslag av den arbetsgrupp som under året 
tagit 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. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2019 att
arbeta fram ett förslag.
§ 14 Fastställande av/beslut om:
a) Verksamhetsplan för år 2020
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2020.
b) Rambudget för 2020
Årsmötet beslutade att godkänna budgetförslaget
c) Medlemsavgift för år 2020
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt förslag i § 13, dvs.
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 sask.nu

2



oförändrad; 200 kr utöver SBKs centrala avgift: Helbetalande 600 kr,
delbetalande 200 kr.
d) Ingen inkommen motion
e) mötet diskuterade vilken inriktning fonden ska ha och återremitterade till styrelsen 
att omarbeta riktlinjerna, för att bättre stämma överens med de intentioner som 
rasklubben har att dels utbilda uppfödare genom att arrangera uppfödarträffar.
§ 15 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Styrelsen hänvisade till verksamhetsplanen som presenterats och godkänts. Det 
behöver göras ett klargörande kring hur vallningsaktiviteter ska arrangeras i SASKs 
regi. Anna Brinning och Lena Stangvik erbjöd sig att kunna fungera som nav mellan 
styrelsen och SvKV samt SCANDASC i vallningsfrågor.
§ 16 Val av rasklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
a) Ordförande – nyval 1 år
Valberedningens förslag: Ingela Qvirist
Årsmötet beslutade att välja Ingela Qvirist
b) Vice ordförande – Ulli Samuelsson, pågående mandat
c) Kassör – omval 2 år.
Valberedningens förslag: Maria Romner
Årsmötet beslutade att välja Maria Romner
d) Sekreterare – Cari Hansson, pågående mandat
e) Ledamot 1 – Emma Sandfjord, pågående mandat
f) Ledamot 2 – nyval 2 år
Valberedningens förslag: Emelie Merenius
Årsmötet beslutade att välja Emelie Merenius
g) Ledamot 3 – nyval 2 år
Valberedningens förslag: Lea Edberg
Årsmötet beslutade att välja Lea Edberg
h) Suppleant 1 – fyllnadsval 1 år
Valberedningens förslag: Jenny Nyberg
Årsmötet beslutade välja Jenny Nyberg
i) Suppleant 2 – nyval 2 år
Valberedningens förslag: Jenny Åström
Årsmötet beslutade välja Jenny Åström
Årsmötet beslutade att suppleanternas tjänstgöringsordning ska vara:
1/ Jenny Nyberg
2/ Jenny Åström
§ 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, omval 1 år
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Årsmötet beslutade att välja Camilla Appelgren och Jenny Naattijärvi
§ 18 Val av valberedning
Förslag till ordinarie: Veronica Hagéus (sammankallande 1 år), Linnea Lundberg 
(pågående), vakant. Valberedningen får i uppdrag att hitta ytterligare en representant
till valberedningen på 2 år. 
§ 19 Omedelbar justering av § 16–18
Årsmötet beslutade att förklara § 16–18 omedelbart justerade (bil 4).
§ 20 Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden som inte behandlats under 
punkt 14
§ 21 Övriga frågor
Inga övriga frågor aviserades.
§ 22 Mötet avslutas
Katinka avlutade mötet och önskade alla lycka till med det nya verksamhetsåret.

Vid protokollet                                                 Mötesordförande

………………………………… ………… ………………………………………..…

Cari Hansson                                                  Katinka Ryttse

Justeras:

…………………………………………… ………………….…………………………
Anna Brinning                                                 Liza Hasselquist
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