Protokoll fört vid
ÅRSMÖTE för SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN
Tid: Söndag den 9 mars 2014 klockan 12.00
Plats: Norrköpings Brukshundklubb, Norrköping
§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande Jeanette Forssman hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Utdelande av SASKs utmärkelser och priser för:
a) Godkänd korning; Spinnrockens Tindra, Chess Player La Bohéme, Fätorpets
Gentiana, Cajiro’s Black Joy, Maybe Tail’s Epson Gates, Taggdo’s Carsten, Difloyds
California, Blue Wingfire’s Marble Cake, Blue Wingfire’s Sugar’n Spice, Windedos
Puff, Chess Player Aniara, Difloyds Canela, Door Keepers Queen of Gem,
Dragonora Dr Feelgood
b) Erhållna championat m.m:
SEUCH: SVCH: Difloyds Carlifornia
SEBCH: SELCH: Mr Binks Blue Alert, Sugarwind’s A Working Soldier, Blue Wingfire Queen
of Lizards, MiVinna Auralux
TJH(R): c) Godkänt vallprov: d) WTCH: c) Årets Aussie 2013:
Agility: O’mullans Chocolate Gobby
Bruks: Spår: Sugarwind’s A True Friend, Sök: Black Zone’s Leblanc Caroline,
Rapport: Fätorpets Tussilago
Lydnad: MiVinna Auralyx
Utställning: O’mullans Chocolate Gobby
Vallning (VP): Helylles Lilla My
Feestyle: Force Galaxie’s Fairy Bell samt Meet MyOwn Creation Crispy
Heelwork To Music: Black Zone’s Grizzly Bear
Rallylydnad: Easy Lover of Mine
ASCA: Black Zone’s Hiawatha of Iroquis
Allround: O’mullan’s Chocolate Gobby
§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 röstberättigade medlemmar.
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§ 4 Val av årsmötes ordförande samt anmälan om styrelsens val av
protokollförare
Förslag: Till ordförande för årsmötet föreslogs Kjell Andersson.
Årsmötet beslutade att välja Kjell Andersson 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: Nina Mellfors och Per Edorson
Årsmötet beslutade att välja Nina Mellfors och Per Edorson.
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 3
Årsmötet beviljade mötesordföranden närvaro- och 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 2012
a) Verksamhetsberättelsen för 2012 gicks igenom med följande kommentarer: till
årsmötesprotokollet ska den kompletta listan på inskickade resultat till Årets
aussie biläggas.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen med detta tillägg och
lägga den till handlingarna.
b) En genomgång av balans- och resultaträkning gjordes
c) Revisorernas berättelse och förslag föredrogs enligt revisionsberättelse (bil.2).
§ 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 vinst 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) reviderat RAS-dokument. Avelsrådet presenterade det reviderade RASdokumentet som ska skickas in till SKK för godkännande. Det har kommit in
några synpunkter på dokumentet från medlemmar under remisstiden. Alla
synpunkter har tagits i beaktande och några har lett till ändringar/förtydliganden.
Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben
(SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och
vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete sker främst genom information, utbildning och
erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning
medlemmar emellan. Mer info finns på www.sask.nu

2

b) Verksamhetsplan för 2014 presenterades och diskuterades.
c) Rambudget för 2014 samt preliminär budget för 2015 diskuterades.
d) Medlemsavgift för år 2015
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 540 kr för helbetalande, 200 kr för delbetalande samt 100 kr för
familjemedlem. Styrelsen har bemyndigande att höja avgiften för helbetalande
medlem under året om en högre central avgift fastställs vid kongressen.
e) Motion ang. kravet på ögonlysning på valpar innan 10 veckors ålder för att få
valphänvisning, ska upphöra enligt RAS, förutsatt att SKK godkänner det
reviderade RAS-dokumentet. Styrelsens förslag är därför att motionen bifalles.
f) Motion ang. att 2014 införa BLUP som hjälpmedel i avelsarbetet. Styrelsens
förslag är att motionen avslås.
g) Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge konsekvenser
för verksamheten eller ekonomin. Avelsrådet redovisade den utvärdering av RAS
2013 som gjorts. Det går inte att se några förändringar i den statistik som
återfinns i Lathunden och i SKK Avelsdata, ang. mentalitet och hälsa. Rasen är
frisk med få sjukdomar och det förekommer ingen s.k. matadoravel.
Utvärderingen kommer att presenteras på hemsidan.
§ 14 Fastställande av/beslut om:
a) det reviderade RAS-dokumentet
Årsmötet beslutade att godkänna dokumentet, med de ändringar/förtydliganden
som inkommit under remisstiden samt att det skickas in det till SKK för
godkännande.
b) Verksamhetsplan för år 2014
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2014.
c) Rambudget för 2014 samt preliminär budget för 2015
Årsmötet beslutade att godkänna rambudgeten samt budgetförslaget
d) Medlemsavgift för år 2015
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt förslag i § 13, dvs.
oförändrad; 200 kr utöver SBKs centrala avgift: Helbetalande 540 kr,
delbetalande 200 kr. Styrelsen bemyndigas att ändra avgiften för helbetalande
vid ev. förhöjning av förbundets avgift.
e) Motioner ang. ögonlysningskravet av valpar
Årsmötet beslutade att bifalla motionen under förutsättning att SKK godkänner
det reviderade RAS-dokumentet.
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f) Motion ang. införande av BLUP
Årsmötet beslutade att avslå motionen.

§ 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 – Nyval 1 år
Valberedningens förslag: Jeanette Forssman
Årsmötet beslutade att välja Jeanette Forssman
b) Vice ordförande – pågående
c) Kassör – omval
Valberedningens förslag: Maria Jönsson
Årsmötet beslutade att välja Maria Jönsson
d) Sekreterare – pågående
e) Ledamot 1 – pågående
f) Ledamot 2 – omval
Valberedningens förslag: Per Edorson
Årsmötet beslutade att välja Per Edorson
g) Ledamot 3 – nyval
Valberedningens förslag: Åsah Holmqvist
Årsmötet beslutade att välja Åsah Holmqvist
g) Suppleant 1 – pågående
h) Suppleant 2 – nyval
Valberedningens förslag: Emma Farhang
Årsmötet beslutade att välja Emma Farhang
Årsmötet beslutade att suppleanternas tjänstgöringsordning ska vara i den
ordning de är nämnda.
§ 17 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter – 1 år
Valberedningens förslag till revisorer: Jane Avena och Johanna Biderman
Årsmötet beslutade att välja Jane Avena och Johanna Biderman
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: Marie Bertilsson och Camilla
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Appelgren
Årsmötet beslutade att välja Marie Bertilsson och Camilla Appelgren
§ 18 Val av valberedning
Förslag till ordinarie: Karin Fries (omval 1 år), Ingela Bergare (pågående) samt
Marie Larsson (nyval 2 år)
Årsmötet beslutade att välja Karin Fries (sammankallande), Ingela Bergare och
Marie Larsson.
§ 19 Omedelbar justering av § 16–18
Årsmötet beslutade att förklara § 16–18 omedelbart justerade (bil 3).
§ 20 Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som
inte behandlats under punkt 14
Inga förslag förelåg.
§ 21 Övriga frågor
Inga övriga frågor aviserades.
§ 21 Mötet avslutas
Mötesordförande Kjell Andersson tackade för visat förtroende och avtackades
med en chokladask.

Vid protokollet

Mötesordförande

………………………………… …………
Cari Hansson

………………………………………..…
Kjell Andersson

Justeras:

……………………………………………
Nina Mellfors

………………….…………………………

Per Edorson
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Protokoll
Konstituerande styrelsemöte SASK
9 Mars 2014
Norrköping BK
Närvarande: Jeanette Forssman, Cari Hansson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Per
Edorson, Emma Farhang
Föranmäld frånvaro: Jessica Nyström, Åsah Holmqvist
§22
MÖTETS ÖPPNANDE
Jeanette önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§23
VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Ingrid.
§24
GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes.
§25
NYA STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Enligt beslut på SASK årsmöte 2014-03-09 beslutades följande för omedelbar
justering:
Ordförande 1 år
Jeanette Forssman
Vice ordförande, pågående
Veronica Hagéus
Kassör, 2 år
Maria Jönsson
Sekreterare, pågående
Cari Hansson
Ledamot 1, pågående
Jessica Nyström
Ledamot 2, 2 år
Per Edorson
Ledamot 3, 2 år
Åsah Holmqvist
Suppleant 1, pågående
Ingrid Wigur
Suppleant 2, 2 år
Emma Farhang

§26
FIRMATECKNING
Beslutades att kassör Maria Jönsson, 19800430-4161, Annefrid Hörrsväg 207-23,
257 92 Sjöbo och ordförande Jeanette Forssman, 19640619-3901, Johan Hårds
gata 52A, 254 54 Helsingborg skall teckna firman var för sig.
§27
BILDANDE AV VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Beslutades att verkställande utskott utgörs av ordförande Jeanette Forssman,
vice ordförande Veronica Hagéus och kassör Maria Jönsson.
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§28
OMEDELBAR JUSTERING AV §26 OCH §27
Beslutades om omedelbar justering av §26 och §27.

§29
FASTSTÄLLANDE AV KLUBBENS OFFICIELLA ADRESS
Sekreterarens (Cari Hansson) adress fastställdes som klubbens officiella adress:
nuvarande blir Björklund, 614 96 Östra Ryd.
§30
ÖVRIGA FRÅGOR
Det behöver göras en presentation av avelsrådet och dess medlemmar på
hemsidan, likaså göra en uppdatering av nya styrelsen, framför allt lägga till en
presentation av Åsah. Styrelsen tar åter upp att det är väldigt viktigt med bra
mailkontakt mellan styrelsemedlemmar. Det är även vars och ens ansvar att läsa
igenom protokoll från styrelsemöten som man av någon anledning inte kunnat
delta vid.
§31
NÄSTA MÖTE
13 april, 19.00 via skype
§32
MÖTETS AVSLUTANDE
Jeanette tackade för visat intresse och avslutade det konstituerande
styrelsemötet.
Vid protokollet:
_________________________
Cari Hansson

__________________________
Jeanette Forssman

Justerat:
_________________________
Ingrid Wigur
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