Styrelsemöte SASK 9/11 kl 19.15 via telefon.
Närvarande: Jeanette Forssman, Emma Farhang, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur,
Veronica Hagéus.
Frånvarande: Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson
§ 123 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 124 Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare valdes Veronica. Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Åsah.
§ 125 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes efter tillägget under § 124 att även en sekreterare valdes.
§ 126 Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 127 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser:
• Brush-up kurs för certifierade utställnings arrangörer äger rum 17/1 2015 i Södertälje.
Sandra Wesa och Linda Eriksson är anmälda.
• I juda till SBKs orga isatio sko fere s so
5 hålls på Radiso hotell, Arla da, de
31/1–1/2. Anmälan senast 10/12. Denna konferens är särskilt viktig, då t ex beslut om
regelrevideringarna från och med 2017 ska tas på kongressen i maj. Beslut om vem som ska
representera SASK skjuts till nästa styrelsemöte.
• Te akväll för avelsfu ktio ärer
att hon är intresserad.

–22/3 2015. Anmälan senast 13/2. Tove Ekman har sagt

Utgående skrivelse:
• Svar på fråga frå Collieklu

e a g. vall i gsaktiviteter ski kades av Jea ette 8/

.

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska Brukshundklubben 1
(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

§ 128 Avelsrådet
• I ko
e tare frå SKK a g. vårt lige godkä da RAS-dokument, att vi borde ha
inkluderat BPH i RAS-dokumentet. Vi bör genom en skrivelse återkoppla med vår synpunkt
till SKK. Anledningen är att vi arbetar med MH som vårt utvärderingsinstrument och så
måste det förbli eftersom all data bygger på den och rasklubben har därmed ingen möjlighet
eller intresse av BPH. Detta var också en viktig fråga på RAS/RUS- konferensen, där alla
närvarande rasklubbar var överens om att det är MH man vill fortsätta att arbeta med och
värna om. På individnivå kan man gärna göra ett BPH-test.
• SASK ställde sig också bakom förslaget att ”kä d e tal status” ska innebära att hunden
fått kryss i alla rutor på sitt MH. För vår del kommer detta framöver även omfatta
valphänvisning och på sikt på centralnivå omfatta registrering av hu d. I dag ka ”kä d
e tal status” fås uta kr ss i alla rutor o h efter RAS/RUS-mötet beslutades att
schäferklubben tar fram ett förslag på skrivelse till SKK. Samtliga rasklubbar på konferensen
ställde sig bakom förslaget.
• Avelsrådet ar etar för ärvara de
valphänvisning samt hanhundslista.

ed förslag på

tt och uppdaterat underlag för

• Avelsrådet efterl ser e sa
a ställ i g o h uppfölj i g av gjorda e teriör eskriv i gar.
Per får en kopia på alla protokoll för att kunna lägga in dessa i Lathunden och fram tills det
fungerar, måste avelsrådet få löpande sammanställningar av Per.
• Jea ette tar fråga till avelsrådet o
hemsidan ska revideras inför 2015.

uppfödarprese tatio er a för uppfödarlista på

• Ett i for atio s rev till alla uppfödare i för

5

åste örja skissas på.

§ 129 PR/Info
• Tid i ge : Ma usstopp till årets sista nummer är den 20 /11, som blir det sista som
Veronica layoutar. Hon stannar dock som redaktör, medan Ingrid Wigur tar över
layoutarbetet. En artikel om agility hade varit önskvärt att få med. Jeanette får i uppdrag att
kontakta en lämplig skribent. Jeanette får i uppdrag att även kontakta Lena för att få en
artikel om RAS/RUS konferensen. SKKs syn på alla de DNA-test som går att göra ska finnas
med. I övrigt bad Veronica alla tänka till om lämpliga artiklar.
• He sida : Åsah ko taktar Henrik för att kontrollera om de tekniska problem som funnits
nu är lösta. Vid frågor om eller uppdateringar av hemsidan ska alltid både Henrik och Gunilla
(gunillamehundarna@gmail.com) kontaktas. Översättningarna av ASGHI- dokumenten som
klubben gjort ligger sedan en längre tid uppe på hemsidan vilket innebär att föregående
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styrelseprotokoll inte stämde överens med verkligheten. På hemsidan läggs även den
efterfrågade sammanställningen av hälsoenkätssvaren och ansvarig för detta är Veronica.
• I get att rapportera frå Fa e ooksida , där stä

i ge upplevs som god.

• Mässor a: Alla i st relse har fått t ka till o förslaget på la out till ässkitet o h ko
fram till att ett par justeringar ska göras. Veronica har åtagit sig att se över bildmontagen
och färdigställa originalen. Emma har fått flaggorna till Stockholmsmässan och arbetet med
schema för monterpersonal fortskrider.
• Aussiekale der
5: Offert har tagits i o h vilke upplaga vi ska trycka beror på när
Ingrid blir klar med originalet. Det tar endast ett par dagar att trycka och – om möjligt – hade
det varit önskvärt med kalendrar att sälja under utställningen i Åstorp 22–23 november, där
SASK finns representerade.
• Offert har tagits in på 500 ex för nytryck av informationsfoldern. Den bör ses över innan
den skickas till tryck. Ansvariga för detta är Jeanette och Veronica.
• Brev till
liv a valpköpare: Ytterligare e adressfil ed a valpköpare har ko
it oss
tillhanda. Förslag på brev finns framtaget, men behöver justeras innan det kan postas ut.
Ansvariga för detta är Veronica och Jeanette.
§ 130 Verksamhet
• Års ötet
5 ko
er att hållas sö dage de 8 ars på Norrköpi gs BK. Dage före
träffas styrelsen och våra webbmasters för ett arbetsmöte rörande hemsidan. Hotellrum är
bokade.
• Läger
5. St relse godkä de de udget so Åsah prese terade o h fastslog priset för
en plats på lägret. Åsah tar fram en inbjudan som inom kort ska gå ut på Facebook och
läggas upp på hemsidan.
• Ett u derlag ed e eskriv i g på hur uppfödare går tillväga för att ge o föra uppfödarMH/MT samt exteriörbeskrivning med SASK som arrangör håller på att tas fram för att
läggas upp på hemsidan. Ansvariga är Veronica, Maria och Jeanette.
• E kätsvaren från RS, Guldtackan och RM behöver sammanställas. Per får i uppdrag att
kontakta Henrik för att få tillgång till alla svar och att sammanställa dem.
• Hu dar har Jeanette ordnat via en efterlysning på FB till examinationshelgen den 23/11 av
blivande exteriörbeskrivare.
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• RAS/RUS-konferensen: Jeanette rapporterade en sammanfattning av konferensen:
- En genomgående och oroande trend för bruksraserna är att antalet MH-beskrivna hundar
minskar. Även antalet registrerade hundar minskar, liksom antalet medlemmar i
rasklubbarna. (SASK undantaget, då vår trend snarare ökar vad gäller både antalet födda
hundar och medlemmar!) Även utställningsanmälningar minskar hos flertalet rasklubbar,
vilket på sikt påverkar intäkterna negativt.
- Funktionärer har rekryterats av SKK för att utbildas inom BPH och flera planerade MH blir
inte av p.g.a. funktionärsbrist eller för få anmälda hundar.
- En stor och mycket angelägen diskussion uppkom då rasklubbarna delgavs information
angående det vi mätte med det gamla MT:et (före 2007), jämfört med det nuvarande. Det
visar sig att nuvarande MT inte längre mäter hundars nerver, men däremot mer kamp. Då
det pågår en regelrevidering var rasklubbarna väldigt angelägna om att nerverna snarast
måste inkluderas på något sätt. Detta ser dock ansvariga i MT-gruppen som svårt eftersom
risken för nya misstag finns om man arbetar för snabbt. Rasklubbarna var dock eniga om att
detta måste lösas till kommande revidering, eftersom det inte finns tid att vänta i flera år till.
- Exteriörbeskrivningsprotokollen måste ses över och varje rasklubb bör återkoppla till SBK
vilka rutor som inte används.
- Rasklubbarna uppmanades att ha kontakt med distrikten då många fördelar finns att
samarbeta på den nivån.
- SBK ska lägga upp ett kursverktyg på deras hemsida. Tjänstehund använder redan detta
verktyg. Härigenom ska man t ex kunna hitta kurser, hjälpas åt att fylla MH/MT eller flytta
över bortlottade hundar till MH/MT med tomma platser.
- En generell efterlysning om mer samarbete rasklubbarna emellan fanns också t ex vid läger
men även vid RM.
- Ett annat tips som framkom var att arrangera Rasspecialen ihop med SKKs länsklubbar,
eftersom detta inte kostar något för en rasklubb. Jeanette informerar Sandra Wesa.
- Jeanette fick tips om att när vi skickar ut raskompendiet till blivande domare så bör även
en mer personlig hälsning göras, så att dessa personer känner att de kan vända sig till oss
om de har ytterligare frågor osv.
§ 131 Rapporter LO:n
Lo södra: Diskussioner om en exteriörbeskrivning i början på 2015 pågår.
Lo västra: Inget att rapportera
Lo östra: Ett uppfödar-MH ska genomföras i Södertälje/Gnesta 15 november med SASK som
arrangör. Max antal hundar är 6 st. p.g.a. få timmar med dagsljus.
LO norra: Inget att rapportera.
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§ 132 Ekonomisk rapport
Vi går med ett litet underskott även denna period, p.g.a. kostnader för tidningen. Glädjande
är att våra intäkter för medlemsavgifterna ökar stadigt!
§ 133 Beslut tagna mellan möten
Inga beslut tagna mellan möten.
§ 134 Återstående punkter från föregående protokoll
- Svaret ang. revideringarna för utställningschampionatet ska vara inne senast 10 jan 2015.
- Förslag på poängberäkning av grenarna IPO och BSL för Årets Aussie har inkommit och
måste ses över. Emma tar kontakt med tidigare arbetsgrupp för att stämma av det underlag
som Jeanette fått från Sabine och Micke.
- Svar till medlem på fråga rörande Årets Aussie/rallylydnad kommer Veronica att åtgärda.
- Enkäterna för inskick av Årets Aussie-resultat måste färdigställas och testas och för detta
ansvarar Maria.
- En enkät för ansökan om diplom måste tas fram och detta håller Maria på med ihop med
Gunilla och Jeanette.
§ 135 Övriga frågor
- Vi fick uppskov med att skicka in nomineringar till Hamiltonplaketten.
- Det har kommit den nuvarande styrelsen till kännedom att senaste exteriördomarprotokollet aldrig blivit justerat av ansvariga på SBK enligt de önskemål som rasklubben hade
då. Jeanette får i uppdrag att försöka ta reda på fakta om var bollen ligger och hur detta
angelägna fel kan åtgärdas.
§ 136 Nästa möte
Nästa möte sker den 7 december kl. 19.00.
§ 137 Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.
Vid protokollet:

Mötesordförande:

Veronica Hagéus

Jeanette Forssman

Justerare:
Åsah Holmqvist
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Resultatrapport för perioden 2014-10-01-2014-10-31
Perioden
Nr

Namn

Ackumulerat

Utfall

Föreg. år

Utfall

Föreg. år

3013 Start-/anmälningsavgifter

0,00

0,00

0,00

17 200,00

3069 Övriga intäkter

0,00

0,00

150,00

0,00

3110 Intäkter MH/MT

2 540,00

300,00

10 040,00

8 100,00

3130 Intäkter Rasspecialen

0,00

0,00

23 130,00

31 204,00

3140 Intäkter Vallning

0,00

3 800,00

22 620,00

48 730,00

3150 RASmästerskap

2 030,00

5 380,00

19 565,00

27 105,00

0,00

0,00

0,00

2 100,00

3170 Intäkter Exteriör

150,00

0,00

3 000,00

0,00

3210 Intäkter Tidning

0,00

0,00

400,00

400,00

3215 Intäkter Aussiekalender

0,00

0,00

2 013,00

5 580,00

260,00

260,00

505,00

3 645,96

0,00

0,00

0,00

800,00

400,00

0,00

6 200,00

6 430,00

0,00

2 200,00

1 200,00

2 200,00

500,00

1 800,00

1 400,00

1 800,00

11 540,00

4 770,00

93 360,00

88 905,00

17 420,00

18 510,00

183 583,00

244 199,96

4018 Kostnader SBK

0,00

-3 010,00

0,00

-3 010,00

4019 SBK Kongress + konferens

0,00

0,00

-5 775,00

-4 769,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte

0,00

0,00

-14 074,34

-6 806,65

4021 Funktionärskostnader

0,00

0,00

0,00

-600,00

4022 Priser, medaljer

0,00

0,00

-5 558,00

-2 256,00

4029 Övriga kostnader

0,00

0,00

-2 259,00

-825,00

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten

0,00

0,00

0,00

-25 042,60

4052 Annonskostnader

0,00

0,00

0,00

-300,00

4110 Kostnader MH/MT

-4 041,00

-120,00

-9 695,00

-10 104,42

0,00

0,00

0,00

-2 070,50

-1 664,73

-282,00

-13 957,73

-33 407,85

0,00

-7 684,00

-16 335,00

-37 669,00

-2 214,00

-475,00

-15 902,00

-24 538,80

0,00

0,00

-9 888,00

-1 316,00

4170 Kostnader exteriör

-1 723,00

0,00

-6 558,00

-300,00

4210 Kostnader Tidning

-16 990,96

-16 930,05

-59 037,88

-59 490,98

RÖRELSENS INTÄKTER
Intäkter

3153 Anmälnings-/deltagaravgift

3220 Intäkter Raskompendium
3230 Reklam-/annonsintäkter
3320 Uppfödarlista
3350 Intäkter Lokalområden
3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer
3890 Medlemsavgifter
S:a intäkter
Driftkostnader

4122 Priser, medaljer
4130 Kostnader Rasspecialen
4140 Kostnader Vallning
4150 Kostnader Rasmästerskap
4160 Kostnader Avelsrådet
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-16 990,96

-16 930,05

-59 037,88

-59 490,98

4215 Kostnader Kalender

0,00

0,00

-651,00

-256,00

4220 Kostnader Raskompendium

0,00

0,00

-90,50

-3 852,00

4230 Kostnader PR/Info

0,00

0,00

-1 151,00

-1 676,00

4321 Reklamaktiviteter

0,00

-500,00

0,00

-500,00

4350 Kostnader Lokalområden

0,00

-3 524,00

-2 806,00

-3 524,00

4359 Övriga kostnader

0,00

0,00

-3 400,00

-2 000,00

-26 633,69

-32 525,05

-167 138,45

-224 314,80

-9 213,69

-14 015,05

16 444,55

19 885,16

-259,00

-259,00

-1 036,00

-518,00

6110 Kontorsmaterial

0,00

0,00

-2 014,00

0,00

6250 Porto

0,00

0,00

-1 141,00

-747,00

6260 Förbruknings/kontorsmaterial

0,00

0,00

0,00

-675,00

6310 Klubbförsäkring SKK

0,00

0,00

-600,00

0,00

6530 Redovisningstjänster

0,00

0,00

0,00

-518,00

6540 IT-tjänster

0,00

0,00

-1 977,00

-1 699,00

-4,50

-7,50

-489,00

-492,00

-263,50

-266,50

-7 257,00

-4 649,00

0,00

0,00

-4 600,00

0,00

0,00

0,00

-4 600,00

0,00

-9 477,19

-14 281,55

4 587,55

15 236,16

-9 477,19

-14 281,55

4 587,55

15 236,16

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

-9 477,19

-14 281,55

4 587,55

15 236,16

RESULTAT FÖRE SKATT

-9 477,19

-14 281,55

4 587,55

15 236,16

BERÄKNAT RESULTAT

-9 477,19

-14 281,55

4 587,55

15 236,16

S:a driftkostnader
DELRESULTAT
RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram

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
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Balansrapport för perioden 2014-10-01-2014-10-31
Nr

Namn

Ingående balans, år

Ingående balans, period

Perioden

Utgående balans

151 853,72

154 194,13

-9 477,19

144 716,94

S:a
omsättningstillgångar

151 853,72

154 194,13

-9 477,19

144 716,94

TOTALT TILLGÅNGAR

151 853,72

154 194,13

-9 477,19

144 716,94

-159 049,69

-159 049,69

0,00

-159 049,69

15 276,30

1 211,56

9 477,19

10 688,75

-143 773,39

-157 838,13

9 477,19

-148 360,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 080,33

3 644,00

0,00

3 644,00

-8 080,33

3 644,00

0,00

3 644,00

-151 853,72

-154 194,13

9 477,19

-144 716,94

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro

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