Styrelsemöte SASK 8/6 kl 19.00 via SKYPE.
Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson,
Emma Farhang, Åsah Holmqvist.
Frånvarande: Veronica Hagéus, Ingrid Wigur
§ 63 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 64 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Per.
§ 65 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 66 Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 67 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser.
IK 522 ang remiss på förslag till regeländringar i brukset. Cari skriver ihop
en liten sammanfattning/presentation av remissen och vad den innebär
som sedan kan tas med i tidningen. Skickar även en länk att lägga ut på
hemsidan.
IK 524 ang inbjudan från IKV: Det kommer att hållas en utbildning för
domare/aspiranter, anlagsbeskrivare och instruktörer som vill
vidareutbilda sig den 12-13 juli. Utbildningen hålls av Lynn Leach och som
har god kunskap om både CKC och AKC herding program. Antalet platser
är begränsat till max 8 ekipage.
§ 68 Avelsrådet
Karin Blom är anmäld till valpbeskrivarutbildning.
Avelsrådet önskar köra igång en pilot utbildning för uppfödare. Datum är
8-10 aug och flera i styrelsen är intresserade av att medverka, men har
förhinder dessa datum. Det har inkommit en fråga från en uppfödare då
försäkringsbolaget behöver någon typ av intyg att rasklubben avråder att
närbesläktade individer till hundar som diagnostiserats med EP ej bör
används i avel. Då det nyligen reviderade RAS-dokumentet prioriterat att
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fokusera på mentalitet finns inte denna avrådan. Däremot hänvisas de
som behöver ett underlag till ASHGIs rekommendationer och underlag.
Det har kommit en förfrågan från Tjeckiens rasklubb ang HSF4 katarakt,
då det är väldigt vaga frågor väljer vi att skicka några motfrågor för att ta
reda på vad det egentligen gäller.
Per får i uppdrag att köpa en PC till klubben för att kunna jobba med
Lathunden på till en kostnad av 800:-.
Det ser inte ut som om det kommer att bli någon utbildning i arbete med
Lathunden före sommaren, då det verkar som om Maria Dahlberg inte har
någon möjlighet. Per försöker ta kontakt med Barbro Olsson för att höra
om hon har möjlighet.
§ 69 PR/Info
Tidningen: Veronica har som önskemål att avgå som ansvarig för
tidningen till årsmötet 2015. Styrelsen beslutar att fråga Ingrid om
hon är intresserad av att ta över allt eller delar av arbetet och att vi
snarast behöver ett besked för att ev. annonsera ”tjänsten” i
kommande aussietidning.
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. Åsah får i uppdrag att ta fram en projektplan på
hur vi ska organisera oss.
FB: Hela styrelsen kommer att få agera som
administratör/moderator och att samtliga tar för vana att logga in
och hålla koll på vilka inlägg som görs. Där det är lämpligt bör också
styrelseavsändaren användas.
§ 70 Verksamhet
- Veronica kommer att inom kort återkoppla med uppdaterade regler för
Årets Aussie
-Ang evenemanget Guldtackan, sista anmälningsdag 15 juni. Emma håller
styrelsen informerad.
-Planeringsarbetet för Rasspecialen i Bjuv den 5 juli fortskrider enligt
planerna. I dagsläget är det få anmälda både vad gäller utställningen och
rallylydnaden. Anmälningstiden förlängs på rasspecialen till den 13 juni.
Svårt att få sponsorer. Ansvariga har inte i skrivande stund fått klart med
sponsorer utöver huvudsponsorn Arion. Nytt möte med Bjuv BK är den 11
juni.
-Mentalhelgen i Lilla Edet, det är 11 anmälda till exteriörbeskrivningen och
det är fullt på MTt. Till föreläsningen är det 15 stycken anmälda.
-Rasmästerskapet i Håverud, planeringen rullar på. Cari har kontakt med
Maria Ihrén.
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-Läger 2015. Åsah har på förslag att lägret hålls i Tiveden den 15-17 maj
2015. Styrelsen beslutar att anta förslaget och Åsah får i uppdrag att
undersöka om det finns möjlighet att förutom att erbjuda träningsgrupper i
bruksgrenarna, även kunna erbjuda en grupp med inriktning på
lydnadsklasserna. Styrelsen diskuterar olika möjliga instruktörer att skicka
en förfrågan till samt att det bör vara mellan 6-8 hundar i varje grupp.
- Samtliga rasklubbar har fått en kontaktperson i förbundsstyrelsen och
vår kontaktperson är Barbro Olsson.
-Styrelsen gör en sammanställning av de regler/kriterier som finns för att
bli rasmästare i olika discipliner och lägger ut dessa på hemsidan.
-Inför regelrevideringen undersöker styrelsen vilka arbetsmeriter som är
skäligt att kräva för att få utställnings championat, då dagens krav på BSL
och IPO inte är uppdaterade.
§ 71 Rapporter LO:n
Lo södra: Vallningshelgen är genomförd och det var fem aussies och tre
hundar av annan ras som deltog.
§ 72 Ekonomisk rapport
Maria presenterade månadens rapport. Klubben går med ett litet
underskott den här perioden. Styrelsen diskuterade vilka aktiviteter det är
som medför större kostnader än intäkter.
§ 73 Beslut tagna mellan möten
Inga beslut tagna mellan möten.
§ 74 Återstående punkter sedan föregående protokoll
Förslag på reviderade kriterier för Årets Aussie.
§ 75 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 76 Nästa möte
Nästa möte sker den 10 augusti kl 19.00 via skype.
§ 77 Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:

Ordförande:
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…………………………………………
………………………………………………
Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerare:
………………………………………..
Per Edorson
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Resultatrapport för perioden 2014-05-01-2014-05-31
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

0,00

600,00

3 900,00

7 800,00

3130 Intäkter Rasspecialen

1 980,00

930,00

1 980,00

1 360,00

3140 Intäkter Vallning

6 260,00

7 150,00

13 440,00

33 500,00

3170 Intäkter Exteriör

300,00

0,00

900,00

0,00

3210 Intäkter Tidning

0,00

0,00

400,00

0,00

100,00

0,00

1 753,00

5 520,00

3220 Intäkter Raskompendium

0,00

130,00

245,00

2 405,96

3230 Reklam-/annonsintäkter

0,00

0,00

0,00

800,00

3320 Uppfödarlista

0,00

1 200,00

5 800,00

5 830,00

3350 Intäkter Lokalområden

600,00

0,00

1 100,00

0,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer

100,00

0,00

200,00

0,00

11 880,00

7 960,00

49 100,00

53 160,00

21 220,00

17 970,00

4019 SBK Kongress + konferens

0,00

-925,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte

0,00

4022 Priser, medaljer

0,00

0,00

-5 558,00

0,00

4029 Övriga kostnader

0,00

0,00

-2 259,00

0,00

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten

0,00

-968,00

0,00

-14 610,60

-3 266,00

-5 771,00

-3 435,00

-8 054,50

4122 Priser, medaljer

0,00

0,00

0,00

-2 070,50

4130 Kostnader Rasspecialen

0,00

0,00

-573,50

0,00

-6 000,00

-8 500,00

-6 000,00

-16 500,00

4160 Kostnader Avelsrådet

0,00

0,00

-1 321,00

0,00

4170 Kostnader exteriör

0,00

0,00

-2 498,00

0,00

4210 Kostnader Tidning

-14 350,00

-22,00 -23 092,38

-21 473,52

3215 Intäkter Aussiekalender

3890 Medlemsavgifter
S:a intäkter

78 968,00 110 375,96

Driftkostnader

4110 Kostnader MH/MT

4140 Kostnader Vallning

0,00

-925,00

-55,00 -14 074,34

-6 806,65

4215 Kostnader Kalender

0,00

0,00

-627,00

-256,00

4220 Kostnader Raskompendium

0,00

-154,00

-66,00

-3 698,00

4230 Kostnader PR/Info

0,00

0,00

-651,00

-318,00

4359 Övriga kostnader

0,00

0,00

-3 400,00

0,00

-23 616,00 -16 395,00 -63 555,22

-74 712,77

S:a driftkostnader
DELRESULTAT
https://secure.e-conomic.com/secure/default.asp

-2 396,00

1 575,00

15 412,78

35 663,19
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RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram

0,00

0,00

-518,00

0,00

6110 Kontorsmaterial

0,00

0,00

-1 788,00

0,00

6250 Porto

0,00

-440,00

-474,00

-747,00

6260 Förbruknings/kontorsmaterial

0,00

0,00

0,00

-675,00

6530 Redovisningstjänster

0,00

0,00

0,00

-518,00

6540 IT-tjänster

0,00

0,00

-278,00

0,00

-4,50

-6,00

-477,00

-472,50

-4,50

-446,00

-3 535,00

-2 412,50

0,00

0,00

-4 600,00

0,00

0,00

0,00

-4 600,00

0,00

-2 400,50

1 129,00

7 277,78

33 250,69

-2 400,50

1 129,00

7 277,78

33 250,69

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

-2 400,50

1 129,00

7 277,78

33 250,69

RESULTAT FÖRE SKATT

-2 400,50

1 129,00

7 277,78

33 250,69

BERÄKNAT RESULTAT

-2 400,50

1 129,00

7 277,78

33 250,69

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 2014-05-01-2014-05-31
Nr

Namn

Ingående balans,
år

Ingående balans,
period

Perioden

Utgående
balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro

151 853,72

149 807,67

-2 400,50

147 407,17

S:a omsättningstillgångar

151 853,72

149 807,67

-2 400,50

147 407,17

TOTALT TILLGÅNGAR

151 853,72

149 807,67

-2 400,50

147 407,17

-157 863,36

-157 863,36

0,00

-157 863,36

14 089,97

4 411,69

2 400,50

6 812,19

-143 773,39

-153 451,67

2 400,50

-151 051,17

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

-149 807,67

2 400,50

-147 407,17

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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