Svenska Australian shepherdklubben
Styrelsemöte SASK 11/8 kl 19:00 via Skype
Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari
Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur, Emma Farhang
§ 51

Mötets öppnade
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 52

Val av justeringsman
Jessica valdes till justerare.

§ 53

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Projektgruppen Avel och hälsa kommer att få en egen
paragraf. Likaså kommer det att läggas till en paragraf som kommer heta
Verksamhet.

§ 54

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 55

Genomgång av inkommande och utgående skrivelser
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser. De som krävts svar på har besvarats
och åtgärdats. Några behöver utredas lite ytterligare, innan ett svar skickas.
IK449, Inbjudan till utbildning av utställningsfunktionärer. Styrelsen beslutade
att Jeanette tar kontakt med Sandra Wesa. IK446 Inbjudan till
funktionsutbildningar av styrelseledamöter. Styrelsen beslutade att Cari anmäler
Jeanette, Maria och Cari till utbildningen.

§ 56

Rapporter aktivitetsområden
-Det har lagts ut en intresseförfrågan om en klickerkurs på Facebooksidan. På
grund av svalt intresse avbryts fortsatt planering.
-Det planeras en vallkurs den 19-20 oktober i Skåne. Den är fullbokad.
-Det finns planer på att anordna en mentaldag med fokus på ”avståndsleken”,
någon helg i oktober i Skåne.
-Planer finns på att anordna en introduktionsdag i Bruks/BSL på Helsingborgs
brukshundklubb.
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-Tävlingen ”Årets Skånska aussie” som brukar gå av stapeln varje höst, kommer
även i år att genomföras. Styrelsen funderar kring om det skulle finnas intresse
av att sprida tävlingen till de andra lokalavdelningarna. Jessica tar kontakt med
LO-norra och östra. Styrelsen pratar med LO-västra under Rasmästerskapet i
september.
-Rapport från årets Guldtackan. Styrelsen informerades om de synpunkter som
inkommit angående arrangemanget. Styrelsen beslutade att det ska tas fram en
enkät som kommer att skickas ut till samtliga deltagare som varit med på
arrangemang som anordnas av SASK. Enkäten kommer i fortsättningen alltid
skickas ut till samtliga deltagare vid samtliga arrangemang i klubbens regi.
Styrelsen sammanställer sedan svaren och gör en återkoppling till aktuell
arrangör.
§57

Projektgrupp Avel och hälsa
Medlemmar: Lena Stangvik, Anna Brinning, Tove Ekman, Karin Blom, Jeanette
Forssman, Jessica Nyström, Cari Hansson. Uppdateringen av RAS-dokumentet
är på god väg. Diskussioner förs om vilka kriterier som ska vara för att en kull
ska få valphänvisning. Gruppen har fått ta del av en första sammanställning av
hälsoenkäten och diskuterar hur resultaten ska kunna användas i gruppens arbete.

§ 58

PR /Info
Tidningen: Manusstopp för nästa nummer är den 20 augusti.
Hemsidan: Jobbet med den nya hemsidan pågår. Jeanette har knutit även ITkunniga Gunilla Erlandsson till skapandet. Dels för att avlasta webmaster Linda
Jonsson, dels för att fler ska ha kännedom om hur sidan är uppbyggd och på så
vis minska sårbarheten. Tills den nya hemsidan är klar att publicera, uppdateras
den gamla hemsidan med nyheter.
Styrelsen beslutade att klubben fortsättningsvis kommer att betala för både
domännamnet sask.nu samt australianshepherdklubben.nu
Facebooksidan: Viktigt att fortsätta hålla koll så att inläggen håller en trevlig ton
och att inga personangrepp görs. Detta är en viktig del i klubbens ansikte utåt.
Profilartiklar: Jeanette tar in offerter på kostnad för att trycka upp olika artiklar.
Profilkläder: Styrelsen beslutade att försöka att lägga ut hanteringen på något
företag.
Mässor: Rasmonterutrustning som användes till 2012 års Stockholmsmässa
behöver hämtas hos Maja Fredriksson för förvaring.
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Välkomstbrev till nya medlemmar är i stort sett färdig.
Klubbens informationsfolder som ska uppdateras kommer att vara färdig till
23-25 augusti, då det är SM i Bruks/IPO.
§ 59

Verksamhet
Rasspecialen för 2013 är genomförd på Eskilstuna brukshundklubb med
rekordmånga hundar anmälda.
Rasutställningen för 2014 är bokad till Hässleholm den 5/7. Jeanette fick i
uppdrag att ta kontakt med SBKs Yvonne Brink för att försöka flytta
utställningen till Bjuv. Styrelsen beslutade att i samband med utställningen även
arrangera en rallylydnadstävling i samtliga klasser.
Styrelsen beslutade att i samband med rasmästerkapet i Mellerud/Håverud den 7
september, gå ut med en inbjudan till medlemmarna om att kunna träffa
styrelsen på plats och kunna ta upp eventuella frågor och ge information.
För att kunna ansöka om tävlingar i SBK-tävling för 2014 innan
ansökningstiden går ut, är det av vikt att det förs en dialog med klubbens
medlemmar om det finns någon som är villig att arrangera ett rasmästerskap.
Dialogen behöver även omfatta en diskussion om vilka grenar som ska
arrangeras.

§ 60

Rapporter från LO
-Östra: Vallkursen/tävlingen Guldtackan har genomförts.
-Västra: Vallträningar har genomförts.
-Södra: Planerar att ha en vallhelg. En mentaldag planeras.
-Norra: Inbjudan till en aussieträff i Luleå 25 augusti.

§ 61

Ekonomisk rapport
Klubbens intäkter har ökat årets första halvår men det har även kostnaderna
gjort. Resultatet för första halvåret ligger på plus men lite efter föregående år.
Styrelsen beslutade att Maria och Per gör en översikt för att åskådliggöra vilka
inkomster och utgifter som ökat respektive minskat och om möjligt dra
slutsatser om varför.

§62

Beslut taget vid styrelsemöte mellan möten
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Styrelsen beslutade att godkänna att det genomförs en exteriörbeskrivning i
Eskilstuna den 23 juli.
§ 63

Återstående punkter från föregående protokoll
- Jessicas uppdrag: Lathundslicenserna. SBK har fortfarande inte kunnat erbjuda
någon dag för utbildning i hur klubben ska arbeta i Lathunden. Jessica har nu
fått samtliga filer som behövs för att kunna börja använda Lathunden.
- Jeanette, Linda och Jessica jobbar på med nya hemsidan för att den så snart
som möjligt ska kunna lanseras. Under tiden lägger vi upp aktuell information
på den gamla hemsidan.
- Linda har presenterat 2 förslag till ny logotype för styrelsen. Förslagen har
varit uppe för omröstning på hemsidan för medlemmarna och en ny logga är
framröstad.
- Cari har varit i kontakt med några personer som kommer att medverka som
monterpersonal vid årets SM i bruks/IPO. Informationsfoldern kommer att vara
uppdaterad och kunna delas ut. Raskompendiet kommer att finnas till försäljning
för 100:-.
- Maria kommer att ta förnyad kontakt med IKV. Jeanette kommer även hon att
försöka få fram uppgifter på vad som är på gång i klubben.
- Rasmästerkapet i Mellerud/Håverud i september. Styrelsen har varit i kontakt
med arrangörerna för att erbjuda hjälp om den behövs.
- Hälsoenkäten är stängd för vidare inmatning, för det här året. Det har gjorts en
första sammanställning som presenteras för styrelsen samt för gruppen Avel och
Hälsa. Jessica har varit i kontakt med olika försäkringsbolag för att försöka få
fram hur många individer av australian shepherd de olika bolagen försäkrar, men
de håller på uppgifterna av konkurrensskäl. Avsikten är att försöka hitta likheter
och skillnader i hälsoenkäten, Agria Breeder Profile och andra försäkringsbolags
uppgifter för att få en så bred bild som möjligt av hälsostatus i rasen.

§ 64

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 65

Nästa möte
Den 7/9 i Håverud.
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§ 66

Mötets avslut
Jeanette avslutar mötet och önskar god kväll.

Vid protokollet:

Mötesordförande:

……………………….

………………………………….

Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerare:
…………………………
Jessica Nyström
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Resultatrapport för perioden 2013-06-01-2013-06-30
Perioden
Nr

Namn

Ackumulerat

Utfall

Föreg. år

Differens

Utfall

Föreg. år

Differens

3110 Intäkter MH/MT

0,00

0,00

0,00

7 800,00

0,00

7 800,00

3120 Intäkter Läger

0,00 18 470,00 -18 470,00

0,00

RÖRELSENS INTÄKTER

Intäkter

3130 Intäkter Rasspecialen

40 120,00 -40 120,00

18 840,00

9 580,00

9 260,00

20 200,00

11 640,00

8 560,00

5 575,00

0,00

5 575,00

39 075,00

7 500,00

31 575,00

0,00

0,00

0,00

5 520,00

2 410,00

3 110,00

390,00

0,00

390,00

2 795,96

0,00

2 795,96

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

600,00

200,00

400,00

6 430,00

6 400,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

-900,00

8 910,00

7 700,00

1 210,00

62 070,00

55 530,00

6 540,00

34 315,00 35 950,00

-1 635,00 144 690,96 124 500,00

20 190,96

-3 400,00

0,00

-3 400,00

-4 325,00

-3 400,00

-925,00

0,00

0,00

0,00

-6 806,65

-2 079,00

-4 727,65

4022 Priser, medaljer

-469,00

0,00

-469,00

-469,00

0,00

-469,00

4029 Övriga kostnader

-825,00

0,00

-825,00

-825,00

0,00

-825,00

0,00

0,00

0,00

-14 610,60

-9 876,00

-4 734,60

4052 Annonskostnader

-300,00

0,00

-300,00

-300,00

0,00

-300,00

4110 Kostnader MH/MT

0,00

0,00

0,00

-8 054,50

0,00

-8 054,50

4122 Priser, medaljer

0,00

0,00

0,00

-2 070,50

-842,00

-1 228,50

4130 Kostnader Rasspecialen

-1 535,00

0,00

-1 535,00

-1 535,00

0,00

-1 535,00

4140 Kostnader Vallning

-6 990,00

0,00

-6 990,00

-23 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 730,00

1 730,00

-143,00

0,00

-143,00

-21 616,52

-18 192,86

-3 423,66

0,00

0,00

0,00

-256,00

0,00

-256,00

-44,00

0,00

-44,00

-3 742,00

0,00

-3 742,00

4230 Kostnader PR/Info

0,00

0,00

0,00

-318,00

-159,00

-159,00

4350 Kostnader Lokalområden

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 488,90

3 488,90

3140 Intäkter Vallning
3215 Intäkter Aussiekalender
3220 Intäkter Raskompendium
3230 Reklam-/annonsintäkter
3320 Uppfödarlista
3350 Intäkter Lokalområden
3890 Medlemsavgifter
S:a intäkter

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte

4051

Kostnader Styrelsemöten &
Arbetsmöten

4160 Kostnader Avel och hälsa
4210 Kostnader Tidning
4215 Kostnader Kalender
4220 Kostnader Raskompendium
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4359 Övriga kostnader
4380 Andra aktiviteter
S:a driftkostnader
DELRESULTAT
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-1 696,00

0,00

-1 696,00

-1 696,00

0,00

-1 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21,00

-21,00

0,00 -15 402,00

-90 114,77

-46 441,76 -43 673,01

18 913,00 35 950,00 -17 037,00

54 576,19

78 058,24 -23 482,05

-15 402,00

RÖRELSENS ÖVRIGA
KOSTNADER

Övriga externa kostnader
5940 Utställning och mässor

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 788,89

1 788,89

6250 Porto

0,00

0,00

0,00

-747,00

-2 790,00

2 043,00

6260 Förbruknings/kontorsmaterial

0,00

0,00

0,00

-675,00

0,00

-675,00

6530 Redovisningstjänster

0,00

0,00

0,00

-518,00

-518,00

0,00

-1,50

-1,50

0,00

-474,00

-564,00

90,00

-1,50

-1,50

0,00

-2 414,00

-5 660,89

3 246,89

RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR

18 911,50 35 948,50 -17 037,00

52 162,19

72 397,35 -20 235,16

RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR

18 911,50 35 948,50 -17 037,00

52 162,19

72 397,35 -20 235,16

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

18 911,50 35 948,50 -17 037,00

52 162,19

72 397,35 -20 235,16

RESULTAT FÖRE SKATT

18 911,50 35 948,50 -17 037,00

52 162,19

72 397,35 -20 235,16

BERÄKNAT RESULTAT

18 911,50 35 948,50 -17 037,00

52 162,19

72 397,35 -20 235,16

6570 Bankkostnader
S:a övriga externa kostnader

51 poster totalt

https://secure.e-conomic.com/secure/default.asp

Alla

2/2

2013-07-22

294565 - Svenska Australian ShepherdKlubben

Balansrapport för perioden 2013-06-01-2013-06-30
Nr

Namn

Ingående balans, år Ingående balans, period

Perioden Utgående balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
1700

Förutbet kostn/upplupna
int

4 000,00

0,00

0,00

0,00

160 445,24

175 837,75

18 911,50

194 749,25

S:a
omsättningstillgångar

164 445,24

175 837,75

18 911,50

194 749,25

TOTALT TILLGÅNGAR

164 445,24

175 837,75

18 911,50

194 749,25

-157 863,36

-157 863,36

0,00

-157 863,36

15 276,30

-17 974,39 -18 911,50

-36 885,89

-142 587,06

-175 837,75 -18 911,50

-194 749,25

1920 PlusGiro

SKULDER & EGET
KAPITAL

Eget kapital
2069 Årets resultat
Beräknat balanserat
resultat
S:a eget kapital

Obeskattade reserver
S:a obeskattade
reserver

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-21 858,18

0,00

0,00

0,00

-21 858,18

0,00

0,00

0,00

-175 837,75 -18 911,50

-194 749,25

Långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Upplupna
2900 kostnader/förutbetalda
intäkt
S:a kortfristiga skulder
TOTALT SKULDER &
EGET KAPITAL

-164 445,24

27 poster totalt
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