
Styrelsemöte SASK 13/4 kl 19.00 via SKYPE.

Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson,
Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Emma Farhang.

Anmält förhinder: Åsah Holmqvist

§ 33 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 34 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Emma.

§ 35 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 36 Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom. 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 37 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser. 

IK 507 Ang inbjudan till informationsträff IKV den 26/4, Per är anmäld.
IK 508 Ang Fira SKK 125 år. SASK har för avsikt att ha en rasmonter även i 
år på Hund 2014 ansvarig är Emma och Per. I övrigt planeras inga 
likvärdiga aktiviteter i dagsläget.
IK 509 Ang hundar till exteriörbeskrivarutbildning. Frågan är upplagd på FB
och det har kommit in namn på några hundar.

§ 38 Avelsrådet
Styrelsen fick ta del av Avelrådets minnesanteckningar från 10 april samt 
att Lena S kommer att prata med Maria D om det är möjligt att få en kurs 
för SASK licensinnehavare. Avelsrådet rapporterar att allt går enligt den 
tidsplan som tidigare presenterats för styrelsen.

Per får i uppdrag att undersöka hur ett inköp av en PC ska gå till för att det
ska kunna göras i klubbens namn, samt se ut en lämplig modell av PC.

Styrelsen gick igenom och presenterade sina funderingar kring RAS-
dokumentet som därefter ska delges avelsrådet för att slutligen skickas in 
till SKK för godkännande.
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Marie Johansson har erbjudit sig att hjälpa till med Lathundsarbetet, men 
nuvarande licensinnehavare kommer få en utbildning, så att de kommer 
igång. Därefter får styrelsen ta ställning om de behöver ytterligare hjälp 
eller om Marie kanske vill bistå med något annat arbete för klubben.  

§ 39 PR/Info 
Tidningen: Till nästa nummer undersöker styrelsen om det finns 

personer som kan skriva artiklar ang agility, freestyle eller IPO, då 
det var längesedan dessa grenar togs upp.

Hemsidan: Styrelsen planerar att ha ett extra möte under sommaren
med enbart fokus på att se över vilka dokument som ska återfinnas 
på hemsidan. Revidera befintliga dokument samt i de fall det 
behövs, skapa nya.

FB: det finns nu en profil för både styrelsen och avelsrådet som bör 
användas för inlägg där man för styrelsen resp. avelrådets talan. 

§ 40 Verksamhet
-Ang evenemanget Guldtackan, Emma får i uppgift att stämma av med 
Maja hur planeringen för evenemanget fortskrider. Hur många 
anmälningar som inkommit och hur många deltagare/kurs osv.
-Planeringsarbetet för Rasspecialen i Bjuv den 5 juli fortskrider enligt 
planerna. Evenemanget har fått en huvudsponsor och förfrågningar från 
ett par olika försäljare som önskar närvara vid evenemanget. Cari och 
Veronica kommer eventuellt representera styrelsen förutom Jeanette.
-Det KM i vallning som börjat planeras kommer att läggas på is tillsvidare 
eftersom styrelsen, behöver mer fakta kring de regler och riktlinjer som 
SKK och IKV tagit fram, gällande restriktioner för de djur man vallar på. 
Efter kontakt med SKK är det klart att SASK som rasklubb inte kan 
arrangera ett evenemang, där SKKs policy inte efterföljs. Den nya policyn 
är inte helt överensstämmande med ASCA-reglerna. Först efter IKVs 
informationsmöte den 26 april, tror vi oss veta mer och kan då planera 
vidare. 
-Veronica får i uppgift att aktivera den grupp som tillsatts för att se över 
vilka regler som ska gälla för Årets Aussie. Gruppen består av förutom, 
Carola Knudsen, Mia Oskarsson, Emelie Merenius samt även av Lisa 
Sandström. Gruppen får i uppgift att komma in med ett förslag på regler 
som kan läggas ut på FB och hemsidan för synpunkter. Därefter kommer 
styrelsen kan ta ställning till dem.  
-Då det visat sig att flera av de evenemang som olika LO:n försökt 
arrangera har tvingats ställas in pga för få anmälningar, diskuterar 
styrelsen vilken omfattning på inriktning och vilken verksamhet klubben 
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ska erbjuda medlemmarna. En diskussion om att göra färre men vassare 
saker, kanske är något som kommer att diskuteras under året.
-Cari får i uppgift att ta kontakt med Maria Ihrén ang rasmästerskapen i 
bruks och lydnad för att stämma av hur planeringen fortgår och om det är 
något styrelsen ska hjälpa till med.
-Åsah får i uppgift att ta kontakt med Marie Larsson samt Anna Brinning 
för att se om det eventuellt finns möjlighet att planera in ett 
bruks/lydnads-läger våren 2015.
- Efter ett förtydligande av vilka som kan ansöka om diplom för erövrad 
titel i samband med årsmötet, har ytterligare åtta ansökningar kommit in 
och diplom har skickats.
KORAD: Widedos Smira, Ki-Ro-Ma´s Harrysson Hardcore, Ruby Passion´s 
Proud Mary, Dielku Geiron.
SE Bch: Sugarwind´s True Friend.
Godk vallprov: Mr Binks Dana Blue
SE Vch: Force Galaxie´s Fairy Bell
RLD M: Akya Fredd og Freidig

§ 41 Rapporter LO:n
LO södra har engagerat Peter Bengtsson ang två vallningshelger, den 26-
27 april och den 24-25 maj för både nybörjare och mer avancerade 
ekipage. Kursen i april ställs in pga för få anmälda. Kursen i maj är i princip
fullbokad.
LO östra arrangerar två tillfällen i rallydnadsträning. Den 29 mars för 
nybörjare och sen 26 april för tävlingsekipage. Båda tillfällena ställs in pga 
för få anmälningar.
MT:t i Heby är fullbokat och anmälningstiden har gått ut.
Det har kommit in en förfrågan till Maria ang att arrangera ett uppfödar 
HM.
LO västra har haft en träff för uppfödare och protokollet från träffen 
skickades vidare till aveslrådet för besvarande av de frågor som fanns 
med.

§ 42 Ekonomisk rapport
Maria presenterade månadens rapport. Klubben går med ett litet 
minusresultat för mars månad.
 
§ 43 Beslut tagna mellan möten
Styrelsen har beslutat att de som på FB önskat rosetter till de 10 
förstplacerade på Årets aussie-listan, inte är något som styrelsen kan 
lägga resurser/tid på. Styrelsen återkopplade genom att hänvisar till att de
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intresserade får själva återkoppla med ett färdig och fullständigt 
beställningsunderlag, som kan ligga som beslutsunderlag för framtiden.

§ 44 Återstående punkter sedan föregående protokoll
Inga återstående punkter.

§ 45 Övriga frågor
En fråga har kommit upp på FB ang att använda klubbens logga i tryck 
helt privat. Styrelsen beslutar att det inte är ok. Frågan besvarades på FB 
så att övriga intresserade också kunde ta del av den.

§ 46 Nästa möte
Nästa möte sker den 11 maj kl 19.00 via skype.

§ 47 Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande:

…………………………………………    
………………………………………………

Cari Hansson               Jeanette Forssman

Justerare:

………………………………………..
Emma Farhang
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Resultatrapport för perioden 2014-03-01-2014-03-31

  Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER

 

Intäkter

3069 Övriga intäkter 0,00 0,00 150,00 0,00

3110 Intäkter MH/MT 0,00 0,00 600,00 0,00

3140 Intäkter Vallning 3 920,00 9 600,00 3 920,00 11 300,00

3215 Intäkter Aussiekalender 168,00 0,00 1 653,00 5 520,00

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 -2 350,00 115,00 1 885,96

3230 Reklam-/annonsintäkter 0,00 800,00 0,00 800,00

3320 Uppfödarlista 600,00 400,00 5 600,00 4 430,00

3350 Intäkter Lokalområden 100,00 0,00 200,00 0,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 0,00 0,00 100,00 0,00

3890 Medlemsavgifter 10 040,00 15 090,00 27 630,00 38 920,00

S:a intäkter 14 828,00 23 540,00 39 968,00 62 855,96

 

Driftkostnader

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte -6 045,34 -5 560,15 -8 980,34 -6 405,15

4022 Priser, medaljer -4 252,00 0,00 -4 252,00 0,00

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten 0,00 -11 118,60 0,00 -11 118,60

4122 Priser, medaljer 0,00 -1 192,00 0,00 -1 192,00

4130 Kostnader Rasspecialen -573,50 0,00 -573,50 0,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 0,00 -6 712,00 -4 520,00

4215 Kostnader Kalender 0,00 -256,00 -627,00 -256,00

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 -205,00 -66,00 -3 544,00

4230 Kostnader PR/Info 0,00 -159,00 -651,00 -159,00

4359 Övriga kostnader 0,00 0,00 -3 400,00 0,00

S:a driftkostnader -10 870,84 -18 490,75 -25 261,84 -27 194,75

DELRESULTAT 3 957,16 5 049,25 14 706,16 35 661,21

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

 

Övriga externa kostnader

5420 Dataprogram 0,00 0,00 -259,00 0,00

6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 -1 788,00 0,00

6250 Porto -168,00 -307,00 -354,00 -307,00

6260 Förbruknings/kontorsmaterial 0,00 0,00 0,00 -675,00

6530 Redovisningstjänster 0,00 0,00 0,00 -259,00

6540 IT-tjänster -139,00 0,00 -278,00 0,00
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6570 Bankkostnader -7,50 -1,50 -469,50 -463,50

S:a övriga externa kostnader -314,50 -308,50 -3 148,50 -1 704,50

 

Personalkostnader

7614 Utbildning, förtroendevalda -4 600,00 0,00 -4 600,00 0,00

S:a Personalkostnader -4 600,00 0,00 -4 600,00 0,00

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -957,34 4 740,75 6 957,66 33 956,71

 

Avskrivningar

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
-957,34 4 740,75 6 957,66 33 956,71

 

Finansiella intäkter och kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

-957,34 4 740,75 6 957,66 33 956,71

RESULTAT FÖRE SKATT -957,34 4 740,75 6 957,66 33 956,71

BERÄKNAT RESULTAT -957,34 4 740,75 6 957,66 33 956,71
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Balansrapport för perioden 2014-03-01-2014-03-31

Nr Namn
Ingående balans,

år
Ingående balans,

period Perioden
Utgående

balans

TILLGÅNGAR

 

Anläggningstillgångar

 

Omsättningstillgångar

1920 PlusGiro 151 853,72 148 044,39 -957,34 147 087,05

S:a omsättningstillgångar 151 853,72 148 044,39 -957,34 147 087,05

TOTALT TILLGÅNGAR 151 853,72 148 044,39 -957,34 147 087,05

 

SKULDER & EGET KAPITAL

 

Eget kapital

2069 Årets resultat -157 863,36 -157 863,36 0,00 -157 863,36

Beräknat balanserat resultat 14 089,97 6 174,97 957,34 7 132,31

S:a eget kapital -143 773,39 -151 688,39 957,34 -150 731,05

 

Obeskattade reserver

S:a obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Långfristiga skulder

S:a långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Kortfristiga skulder

2900
Upplupna kostnader/förutbetalda
intäkt

-8 080,33 3 644,00 0,00 3 644,00

S:a kortfristiga skulder -8 080,33 3 644,00 0,00 3 644,00

TOTALT SKULDER & EGET
KAPITAL

-151 853,72 -148 044,39 957,34 -147 087,05


