
 

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 

 

Styrelsemöte SASK 7/12 kl 20.00 via telefon. 
Närvarande: Jeanette Forssman, Åsah Holmqvist, Ingrid Wigur,  

Veronica Hagéus (§138-§144), Per Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson. 

Frånvarande: Emma Farhang  

§ 138 Mötets öppnande 

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 139 Val av justerare 

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Per. 

§ 140 Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes. 

§ 141 Föregående mötesprotokoll  

Protokollet gicks igenom.  

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 142 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser  
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser:  

•Jeanette är anmäld till SBKs organisationskonferens via tidningen Brukshunden och Cari 
anmäler sig som representant för SASK. 

• Cari får i uppdrag att svara Boxerklubbens förfrågan ang att stötta deras motförslag ang att 
införa rascert i brukset, som kommer att läggas fram på SBKs kongress. Styrelsen beslutar att 
ställa sig bakom boxerklubbens motförslag. 

• Åsah får i uppdrag att svara kelpieklubbens förfrågan om att stötta deras motförslag ang 
apportvikter och hinderhöjder i brukset, som kommer att läggas fram på SBKs kongress. 
Åsah får även i uppdrag att ta reda på hur många distrikt det finns och om det finns något 
sätt för rasklubbar att påverka distrikt att ställa sig bakom motförslag. Styrelsen beslutar att 
ställa sig bakom kelpieklubbens motförslag. 

 

§ 143 Avelsrådet 
Jobbet med att arbeta fram en valphänvisning och hanhundslista fortgår. Styrelsen skickar en 

förfrågan till avelsrådet ang  utformingen av uppfödarlista inför 2015 samt skrivelsen till SKK ang 
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kommentaren till varför BHP inte nämns i vårt reviderade RAS-

dokumentet. Styrelsen önskar även avelsrådets synpunkter på det årliga brevet, som går ut till 

samtliga uppfödare som står med på uppfödarlistan.  

§ 144 PR/Info  
• Tid i ge : Kommer att skickas in för tryckning i tid för att hinna ut till medlemmarna innan 
jul. I tidningen finns en annons med där SASK söker efter någon som kan ta över jobbet med 
att sätta och layouta, då Ingrid meddelat att hon inte kommer ta över. Det uppdrogs även till 
övriga i styrelsen att försöka hitta lösningar. 

 

• He sida : Vid frågor o  eller uppdateringar av hemsidan ska alltid både Henrik och 
Gunilla (gunillamehundarna@gmail.com) kontaktas. Formulär för att ansöka om diplom 
samt för Årets Aussie är under framtagning. Maria får i uppdrag att kontakta Henrik och 
fråga när de kommer att kunna läggas upp. Maria och Jeanette forsätter jobba med att 
arbeta fram information till uppfödarna hur de ska gå tillväga om de önskar arrangera 
MH/MT/exteriörbeskrivning, där SASK står som arrangör. 
En diskussion om kalendarium togs upp då det vore bra om både styrelsedatum och olika 
event och kurser kunde finnas samlat.  

 

Per lovade att titta över sitt tidigare förslag till tidsplan inför årsmötet. 

 

• I get att rapportera frå  Fa e ooksida , där stä i ge  upplevs som god.  
 

• Mässor a: Maria önskar att ett underlag om vad som säljs på mässorna fylls i och skickas 
till henne. Per får i uppdrag att ta fram ett underlag. Per får även i uppdrag att ta med de 
prislistor som plastades in och som fanns på plats i montrarna för att visa vad som såldes, 
utan att behöva lägga fram ett exemplar av tyg/klistermärken- kit, raskompendium eller 
kalender. 

• Aussiekale der 5: Hittills har det kommit in ca 30 beställningar. Kalendrar som ska 
skickas till Norge och övriga Europa kostar 150 kr, till följd av högre portokostnad. 

• Infofoldern är färdig på tryckeriet och Per hämtar dem på plats. Den kommer att finnas på 
plats på Stockholm Hundmässa 2014 samt på MyDog i Göteborg. Per tar kontakt med 
Sandra Wesa för att kontrollera om det är någon som kan ta med sig foldrar till Göteborg 
från Stockholm. 

• Brev till y liv a valpköpare: Ytterligare e  adressfil ed ya valpköpare har kommit oss 
tillhanda. Förslag på brev finns framtaget, men behöver justeras innan det kan postas ut. 
Ansvariga för detta är Veronica och Jeanette. Styrelsen diskuterade hur vi ska hantera 
utskick till dessa, då det verkar komma nya adressfiler varje månad. 

mailto:gunillamehundarna@gmail.com
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Brev till uppfödare som står med på uppfödarlistan inför 2015. 
Veronica och Jeanette uppdaterar brevet från 2014. 

Christina Holmqvist tillfrågas om hon kan tänka sig att ta över jobbet som medlemsansvarig. 
Åsah kom med förslaget att Christina och hon kan tänka sig att ungefär en gång per månad, 
skriva ett medlemsbrev med lite aktuell information, som sedan kan skickas ut till 
medlemmarna via mail. Brevet ska göras som ett försök att nå ut till medlemmarna med 
information om vad klubben arbetar med. 

§ 145 Verksamhet 

• Års ötet 5 ko er att hållas sö dage  de  8 ars på Norrköpi gs BK, klockan 12.00, 
annons kommer att finnas med i tidningen och information ska läggas ut på hemsidan.  
 
• Läger 5. Hittills har det kommit in 24 anmälningar och spår och sök grupperna är fyllda. 

Några har anmält sig till rapport, men den gruppen är ännu inte full.  

• Rapport från bruks- och lydnadsregelrevideringskonferensen: Det blev många diskussioner 

och många omröstningar om de förslag som bruksgruppen arbetat fram kontra de förslag 

som distrikt och rasklubbar skickat in. Om de förslag som röstades fram kommer att antas av 

kongressen, kommer det att bli en hel del förändringar i de regler som kommer att gälla från 

2017 både i brukset och i lydnadsklasserna. 

• E kätsvaren från RS, Guldtackan och mentaldagen i Lilla Edet: Svaren är överlag väldigt 

positiva från samtliga arrangemang. Per får i uppdrag att skicka ut den sammanställning som 

gjorts, till ansvariga för respektive arrangemang . Enkät har inte gått ut till deltagarna på RM, 

men en länk till en enkät har lagts ut på FB, där de som deltog, uppmanas att skicka in sina 

synpunkter snarast.  

§ 146 Rapporter LO:n 

Lo södra: SASK fanns representerat med en monter på Åstorpsutställningen den 22 

november. Det kom en del besökare och några bra diskussioner kom upp. Det kommer att 

hållas en exteriörbeskrivning på Helsingborgs BK den 28/2 och det kommer att bokas ett par 

vallhelger hos Peter Bengtsson under våren, datum kommer senare. 

Lo västra: Inget att rapportera 

Lo östra: Ett uppfödar-MH har genomförts på Gnesta BK den 17 november. 

LO norra: Inget att rapportera. 

§ 147 Ekonomisk rapport 

Vi går med ett litet underskott även denna period, p.g.a. kostnader för bl a, roll-ups och 

”gardi ”. SASK beslutar att köpa 2 roll ups och två vepor av företaget Jactive AB mot faktura. 
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SASK konstaterar att priset ligger under företagets anskaffningspris 

vilket innebär att företaget sponsrar SASK med 2.687kr. 

 Glädjande är att våra intäkter för medlemsavgifterna ökar stadigt! 

  

§ 148 Beslut tagna mellan möten  

Inga beslut tagna mellan möten. 

§ 149 Återstående punkter från föregående protokoll 
- Svaret ang. revideringarna för utställningschampionatet ska vara inne senast 10 jan 2015. 

Cari får i uppdrag att skicka ut det förslag på svar som Jeanette tidigare skickat, till styrelsen. 

 - Det har kommit den nuvarande styrelsen till kännedom att senaste exteriördomar-

protokollet aldrig blivit justerat av ansvariga på SBK enligt de önskemål som rasklubben hade 

då. Jeanette fortsätter jobba med att ta reda på hur felet ska kunna rättas till. 
 

§ 150 Övriga frågor 

Per får i uppdrag att kontakta Maja Fredriksson och ge klartecken till att arrangera 

Guldtackan 2015.  
 

§ 151 Nästa möte 

Nästa möte sker den 11 januari kl. 19.00. 

§ 152 Mötets avslut 

Jeanette förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 

 

 

Cari Hansson                                                                         Jeanette Forssman 

Justerare: 

Per Edorson 
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Resultatrapport för perioden 2014-11-01-2014-11-30

  Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall 2013-01-01 - 2013-01-31

RÖRELSENS INTÄKTER

 

Intäkter

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

3110 Intäkter MH/MT 0,00 0,00 10 040,00 0,00

3130 Intäkter Rasspecialen 0,00 0,00 23 130,00 0,00

3140 Intäkter Vallning 0,00 0,00 22 620,00 0,00

3150 RASmästerskap 0,00 -2 387,00 19 565,00 0,00

3170 Intäkter Exteriör 0,00 0,00 3 000,00 0,00

3210 Intäkter Tidning 300,00 140,00 700,00 0,00

3215 Intäkter Aussiekalender 1 010,00 2 070,00 3 023,00 5 430,00

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 120,00 505,00 4 105,96

3320 Uppfödarlista 400,00 200,00 6 600,00 3 430,00

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 0,00 1 200,00 0,00

3550 Försäljning
profilprodukter/souvenirer

100,00 800,00 1 500,00 0,00

3890 Medlemsavgifter 4 090,00 10 597,00 97 450,00 7 700,00

S:a intäkter 5 900,00 11 540,00 189 483,00 20 665,96

 

Driftkostnader

4018 Kostnader SBK 0,00 -1 550,00 0,00 0,00

4019 SBK Kongress + konferens -130,00 0,00 -5 905,00 0,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 0,00 -14 074,34 0,00

4022 Priser, medaljer 0,00 0,00 -5 558,00 0,00

4029 Övriga kostnader 0,00 -725,00 -2 259,00 0,00

4110 Kostnader MH/MT -2 306,00 0,00 -12 001,00 0,00

4130 Kostnader Rasspecialen -370,00 -1 800,00 -14 327,73 0,00

4140 Kostnader Vallning 0,00 0,00 -16 335,00 0,00

4150 Kostnader Rasmästerskap -2 940,00 -2 415,00 -18 842,00 0,00

4160 Kostnader Avelsrådet 0,00 0,00 -9 888,00 0,00

4170 Kostnader exteriör -453,00 -1 226,00 -7 011,00 0,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 -419,00 -59 037,88 -4 520,00

4215 Kostnader Kalender 0,00 0,00 -651,00 0,00

4220 Kostnader Raskompendium -3 074,00 -143,00 -3 164,50 0,00

4230 Kostnader PR/Info -10 625,00 0,00 -11 776,00 0,00

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 0,00 -2 806,00 0,00

4358 Medlemsavgifter -340,00 0,00 -340,00 0,00

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

4550 Inköp av profilprodukter/souvenirer 0,00 -15 419,00 0,00 0,00

S:a driftkostnader -20 238,00 -23 697,00 -187 376,45 -4 520,00

DELRESULTAT -14 338,00 -12 157,00 2 106,55 16 145,96

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

 

Övriga externa kostnader

5420 Dataprogram 0,00 0,00 -1 036,00 0,00

6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 -2 014,00 0,00

6250 Porto -140,00 0,00 -1 281,00 0,00

6310 Klubbförsäkring SKK 0,00 0,00 -600,00 0,00

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

6540 IT-tjänster 0,00 0,00 -1 977,00 0,00

6570 Bankkostnader -44,50 -4,50 -533,50 -456,00

S:a övriga externa kostnader -184,50 -4,50 -7 441,50 -715,00

 

Personalkostnader

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

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

RÖRELSERESULTAT FÖRE
AVSKRIVNINGAR -14 522,50 -12 161,50 -9 934,95 15 430,96

 

Avskrivningar

RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR -14 522,50 -12 161,50 -9 934,95 15 430,96

 

Finansiella intäkter och kostnader

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER -14 522,50 -12 161,50 -9 934,95 15 430,96

RESULTAT FÖRE SKATT -14 522,50 -12 161,50 -9 934,95 15 430,96

BERÄKNAT RESULTAT -14 522,50 -12 161,50 -9 934,95 15 430,96
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Balansrapport för perioden 2014-11-01-2014-11-30

Nr Namn Ingående balans, år Ingående balans, period Perioden Utgående balans

TILLGÅNGAR

 

Anläggningstillgångar

 

Omsättningstillgångar

1920 PlusGiro 151 853,72 144 716,94 -14 522,50 130 194,44

S:a
omsättningstillgångar 151 853,72 144 716,94 -14 522,50 130 194,44

TOTALT TILLGÅNGAR 151 853,72 144 716,94 -14 522,50 130 194,44

 

SKULDER & EGET
KAPITAL

 

Eget kapital

2069 Årets resultat -159 049,69 -159 049,69 0,00 -159 049,69

Beräknat balanserat
resultat 15 276,30 10 688,75 14 522,50 25 211,25

S:a eget kapital -143 773,39 -148 360,94 14 522,50 -133 838,44

 

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 -144 716,94 14 522,50 -130 194,44
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