Styrelsemöte SASK 11/5 kl 19.00 via SKYPE.
Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson,
Ingrid Wigur, Åsah Holmqvist.
Anmält förhinder: Emma Farhang, Veronica Hagéus.
§ 48 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 49 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Åsah.
§ 50 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 51 Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 52 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser.
IK 515 ang förslag på anvisningar för arrangerande av prov genom IKV.
Styrelsen diskuterade vad det skulle innebära för SASK att överlåta alla
arrangemang av vallnings events i IKVs regi och styrelsen ställer sig
tvekande till detta i dagsläget. IKVs organisation är fortfarande inte färdig
och styrelsen beslutar att följa den fortsatta utvecklingen med stort
intresse.
IK517 ang utbildning för blivande valpbeskrivare genom SBK. Styrelsen
beslutar att Blomman som anmält intresse själv anmäler sig. Vid nästa
utbildningstillfälle bör SASK försöka få fler att bli intresserade under
förutsättning att inbjudan kommer i tillräckligt god tid.
§ 53 Avelsrådet
Avelsrådet önskar köra igång en pilot utbildning för uppfödare. Datum är
8-10 aug och förhoppningen är att någon/några med uppfödarerfarenhet
kan medverka även från styrelsen. Avelsrådet behöver även köpa in en del
material till denna utbildning. Styrelsen beslutar att kostanden ryms inom
den budget som är lagd och ger klartecken till inköp och till
pilotutbildningen.
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Per har tagit fram ett par olika förslag på PC som skulle vara intressanta
att köpa in till klubben för att kunna jobba med Lathunden på. Styrelsen
beslutar att avvakta med att ta ett beslut då det fortfarande är
frågetecken kring vilka program som ingår.
Efter att avelsrådet varit i kontakt med SKK är det nu klargjort att SASK på
intet sätt motsätter sig att ASCA registrerade hundar importeras eller
används i avel i Sverige. SKK kommer skicka kopior på de stamtavlor som
skickas in för godkännande, till SASKs sekreterare. Stamtavlorna kommer
sedan matas in i Lathunden för att på så vis även de hundarna kan ingå
arbetet med att plocka fram statisktik.
Angående frågor som kommit upp på FB om hur man importerar hundar
och önskemål om att klubben ska lägga upp råd och instruktioner om hur
man ska gå till väga, beslutar styrelsen att enbart hänvisa till SKK och
Jordbruksverket eftersom reglerna kan förändras.
Ang fråga om vad som gäller om man vill använda en hund i avel som är
enbart ASCA registrerad, beslutar styrelsen att hänvisa till SKK.
§ 54 PR/Info
Tidningen: Ingen rapport Veronica kommer meddela övriga om hon
har något som övriga behöver känna till.
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. Mötet kommer att förläggas till ett par olika
platser i landet för att undvika så långa resor. Hur uppdelning av
dokumenten blir och vilka datum det blir beslutas senare.
Hemsidans webbmaster är Henrik Danielsson från och med 1 maj. I
Skåne finns även Gunilla Erlandsson (ej aussieägare) som fått
information/utbildning av Henrik, för att kunna vara behjälplig men
också för att SASK i möjligaste måna bör undvika att bli helt utan
kompetens om programmet.
FB: Hela styrelsen kommer att få agera som
administratör/moderator, då Linda Jonsson önskar frånsäga sig sitt
uppdrag.
Profilkläder: Styrelsen beslutar att inte göra något åt detta i
dagsläget.
§ 55 Verksamhet
-Ang evenemanget Guldtackan, det finns fortfarande några platser kvar till
fredagen och söndagens kurser, men då det är tid kvar innan
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evenemanget, kommer det förhoppningsvis bli fullt, då det visas intresse.
Emma håller styrelsen informerad.
-Planeringsarbetet för Rasspecialen i Bjuv den 5 juli fortskrider enligt
planerna.
-Det KM i vallning som diskuterats kommer inte att bli av under 2014.
-Mentalhelgen i Lilla Edet, det är flera anmälda till exteriörbeskrivningen,
men det är oklart hur många som anmält sig till MTt, då de anmälningarna
går till Lilla Edet. Maria stämmer av med styrelsen när hon får mer fakta.
-Rapport från MTt i Heby, det blev ett lyckat arrangemang med 7
godkända hundar av 8 anmälda.
-Rasmästerskapet i Håverud, planeringen rullar på. Cari har kontakt med
Maria Ihrén.
-Åsah får i uppgift att ta ny kontakt med Marie Larsson samt Anna Brinning
för att planera in ett bruks/lydnads-läger våren 2015. På grund av
missförstånd kontaktades inte Anna Brinning efter förra styrelsemötet och
Marie Larsson har inte återkopplat till Åsah.
- Styrelsen diskuterar möjligheten att lägga upp en blänkare på FB och på
hemsidan angående möjligheten att sponsra arrangemang som klubben
anordnar.
- Rapport från mötet med IKV. Per och Karin Blom var med på mötet och
representerade SASK. Det blev mycket diskussioner kring det anlagstest
som Bearded collie klubben har och vad de visar och om det är något som
ska användas i IKV. IKV önskar bli en klubb direkt underställd SKK så man
utbildar egna funktionärer, utvecklar regler för prov osv. Detta innebär bl a
att för att kunna delta på kurser och prov måste man vara medlem i den
klubben. Det räcker inte med medlemskap i SBK eller SASK. Styrelsen
ställer sig tveksam till att överlåta alla SASK vallnings event i IKVs regi i
dagsläget, då det också är en ekonomisk fråga. SASK vill ha ett
samarbete, då det är intressant att utveckla, följa och påverka IKVs arbete.
§ 56 Rapporter LO:n
Inget nytt att rapportera
§ 57 Ekonomisk rapport
Maria presenterade månadens rapport. Klubben går med ett litet
plusresultat för april månad.
§ 58 Beslut tagna mellan möten
Styrelsen beslutar att erkänna Aussies som har meriten, AFTDs, Advanced
Farmtrial Dog sheep, för valphänvisning. Meriten är jämförbar med Open i
Arena trial.
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§ 59 Återstående punkter sedan föregående protokoll
Inga återstående punkter.
§ 60 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 61 Nästa möte
Nästa möte sker den 8 juni kl 19.00 via skype.
§ 62 Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………………
………………………………………………
Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerare:
………………………………………..
Åsah Holmqvist
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Resultatrapport för perioden 2014-04-01-2014-04-30
Perioden
Nr

Namn

Utfall

Ackumulerat

Föreg. år

Utfall

Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER

Intäkter
3069 Övriga intäkter

0,00

0,00

150,00

0,00

3110 Intäkter MH/MT

3 300,00

7 200,00

3 900,00

7 200,00

0,00

430,00

0,00

430,00

3140 Intäkter Vallning

3 260,00

15 050,00

7 180,00

26 350,00

3170 Intäkter Exteriör

600,00

0,00

600,00

0,00

3210 Intäkter Tidning

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

1 653,00

5 520,00

130,00

390,00

245,00

2 275,96

0,00

0,00

0,00

800,00

3320 Uppfödarlista

200,00

200,00

5 800,00

4 630,00

3350 Intäkter Lokalområden

300,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

9 590,00

6 280,00

37 220,00

45 200,00

17 780,00

29 550,00

57 748,00

92 405,96

-346,50 -14 074,34

-6 751,65

3130 Intäkter Rasspecialen

3215 Intäkter Aussiekalender
3220 Intäkter Raskompendium
3230 Reklam-/annonsintäkter

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer
3890 Medlemsavgifter
S:a intäkter

Driftkostnader
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte

-5 094,00

4022 Priser, medaljer

-1 306,00

0,00

-5 558,00

0,00

4029 Övriga kostnader

-2 259,00

0,00

-2 259,00

0,00

0,00

-2 524,00

-169,00

-2 283,50

-169,00

-2 283,50

4122 Priser, medaljer

0,00

-878,50

0,00

-2 070,50

4130 Kostnader Rasspecialen

0,00

0,00

-573,50

0,00

4140 Kostnader Vallning

0,00

-8 000,00

0,00

-8 000,00

4160 Kostnader Avelsrådet

-1 321,00

0,00

-1 321,00

0,00

4170 Kostnader exteriör

-2 498,00

0,00

-2 498,00

0,00

4210 Kostnader Tidning

-2 030,38 -16 931,52

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten
4110 Kostnader MH/MT

0,00 -13 642,60

-8 742,38 -21 451,52

4215 Kostnader Kalender

0,00

0,00

-627,00

-256,00

4220 Kostnader Raskompendium

0,00

0,00

-66,00

-3 544,00

4230 Kostnader PR/Info

0,00

-159,00

-651,00

-318,00

4359 Övriga kostnader

0,00

0,00

-3 400,00

0,00

S:a driftkostnader
DELRESULTAT

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

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

-14 677,38 -31 123,02 -39 939,22 -58 317,77
3 102,62

-1 573,02

17 808,78

34 088,19
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Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram

-259,00

0,00

-518,00

0,00

0,00

0,00

-1 788,00

0,00

-120,00

0,00

-474,00

-307,00

6260 Förbruknings/kontorsmaterial

0,00

0,00

0,00

-675,00

6530 Redovisningstjänster

0,00

-259,00

0,00

-518,00

6540 IT-tjänster

0,00

0,00

-278,00

0,00

-3,00

-3,00

-472,50

-466,50

-382,00

-262,00

-3 530,50

-1 966,50

0,00

0,00

-4 600,00

0,00

0,00

0,00

-4 600,00

0,00

2 720,62

-1 835,02

9 678,28

32 121,69

2 720,62

-1 835,02

9 678,28

32 121,69

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

2 720,62

-1 835,02

9 678,28

32 121,69

RESULTAT FÖRE SKATT

2 720,62

-1 835,02

9 678,28

32 121,69

BERÄKNAT RESULTAT

2 720,62

-1 835,02

9 678,28

32 121,69

6110 Kontorsmaterial
6250 Porto

6570 Bankkostnader
S:a övriga externa kostnader

Personalkostnader
7614 Utbildning, förtroendevalda
S:a Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

Finansiella intäkter och kostnader

https://secure.e-conomic.com/secure/default.asp
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Balansrapport för perioden 2014-04-01-2014-04-30
Nr

Namn

Ingående balans,
år

Ingående balans,
period

Perioden

Utgående
balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro

151 853,72

147 087,05

2 720,62

149 807,67

S:a omsättningstillgångar

151 853,72

147 087,05

2 720,62

149 807,67

TOTALT TILLGÅNGAR

151 853,72

147 087,05

2 720,62

149 807,67

-157 863,36

-157 863,36

0,00

-157 863,36

14 089,97

7 132,31

-2 720,62

4 411,69

-143 773,39

-150 731,05

-2 720,62

-153 451,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-151 853,72

-147 087,05

-2 720,62

-149 807,67

SKULDER & EGET KAPITAL

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

Obeskattade reserver
S:a obeskattade reserver

Långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
2900

TOTALT SKULDER & EGET
KAPITAL

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