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Styrelsemöte SASK 11/1 2015 kl 19.00 via 

telefon. 
Närvarande: Jeanette Forssman, Åsah Holmqvist, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari 

Hansson, Maria Jönsson. 

Frånvarande: Emma Farhang, Ingrid Wigur 

§ 153 Mötets öppnande 

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 154 Val av justerare 

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Maria. 

§ 155 Godkännande av dagordningen  

Dagordningen godkändes efter beslut om att lägga till följande stående punkter: 

medlemsinformation, uppföljning av aktiviteter, kalendarium. 

§ 156 Föregående mötesprotokoll  

Protokollet gicks igenom.  

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

§ 157 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser  

Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser:  

• Cari och Veronica svarar på den enkät SBK skickat ut ang klubbens verksamhet under 2014. 

• Jeanette kommer att delta på det telefonmöte SBK kallat till den 22 januari. 

• Ang den extra insatta konferensen ang MT den 17-18 januari, så har SASK inte någon 
möjlighet att delta. Jeanette har varit i kontakt med Jan Gyllensten samt Kirsten Wretstrand 
och delgivit SASK synpunkter.  

• Ang de minnesanteckningar som skickats ut från RAS/RUS- konferensen, har Jeanette 
uppmärksammat SBK på att det helt saknas noteringar om de diskussioner som fördes ang 
att dagens MT inte på något sätt mäter hundarnas nervkonstitution och att det är angeläget 
att snarast göra en förändring. Samt diskussionen ang MH/BPH och de problem som 
uppkommit med att få funktionärer till MH. 
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§ 158 Avelsrådet 
Avelsrådet kommer ha ett telefonmöte den 18/1 då det kommer att stämmas av hur arbete som 

pågår med att arbeta fram valphänvisnings krav, hanhundslista, uppfödarlista, avelsutbildning, EP-

lista mm fortgår. Styrelsen skickar en förfrågan till avelsrådet ang  att sammanställa en skrivelse till 

SKK ang kommentaren till varför BHP inte nämns i vårt reviderade RAS-dokumentet. En diskussion 

ang hur SASK eventuellt kan delta då C A Sharp i september kommer till Finland för en föreläsning om 

genetik. 

Jeanette och Maria får i uppdrag att undersöka om det finns någon möjlighet att äska pengar, 

antingen hos SBK eller SKK till att få igång ett arbete med undersöka rasens mentalitetsutveckling. 

§ 159 PR/Info  

• Tidningen: Det finns eventuellt någon som kan överta arbetet med tidningens layout.  

 

• He sida : Vid frågor o  eller uppdateri gar av he sida  ska alltid åde He rik o h 
Gunilla (gunillamehundarna@gmail.com) kontaktas. 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.  

 

• FB: Det har på sista tiden gjort många inlägg ang att personer söker valpar, alternativt 
omplaceringshundar. Styrelsen anser att det inte är ok att sidan används för förmedling av 
valpar på det sättet. Förfrågningar om omplaceringshundar kan däremot anses ok. Linda har 
meddelat att hon vill avsäga sig uppdraget som sidans moderator. Styrelsen får i uppdrag att 
försöka rekrytera en ny person till uppdraget.  

 

• Mässor a: Styrelsen anser att det är viktigt att det material som tagits fram till mässor 
också används. Avsikten med att arbeta fram ett material är att klubben ska presenteras på 
ett enhetligt sätt på de event vi finns representerade. Det är därför inte önskvärt att annat 
material används. 

• Aussiekale der 5: Det återstår ett 15-tal kalendrar. Veronica får i uppdrag att på FB 
putta upp en blänkare om detta. 

• Brev till potentiella sponsorer: Veronica och Jeanette jobbar med att ta fram ett brev som 
ska kunna skickas ut till personer/företag som eventuellt skulle vara intresserade av att 
sponsra klubbens olika arrangemang. 

mailto:gunillamehundarna@gmail.com
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• Brev till y liv a valpköpare: 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. 

• Brev till uppfödare som står med på uppfödarlistan inför 2015. Veronica och Jeanette 
uppdaterar brevet från 2014. 

• Medle si fo: De  9 ja uari hade SASK 703 betalande medlemmar. 

Christina Holmqvist övertar jobbet som medlemsansvarig. Åsah får i uppdrag att undersöka 
om SBK har någon utbildning i medlem on-line som Christina kan gå. 

§ 160 Verksamhet 

• Års ötet 5: Styrelsen får i uppdrag att till nästa möte arbeta fram en 
verksamhetberättelse samt verksamhetsplan. Bokslutet kommer att skickas till revisorerna i 
slutet av januari/början av februari. 
 
• Läger 5. Då det visat sig finnas ett mycket stort intresse för att delta i 

spårhundsgruppen, finns det underlag för att skapa två grupper. Styrelsen anser dock att det 

är nödvändigt att först se till att de som antagits verkligen betalar in handpenning och på så 

vis bekräftar sitt deltagande, innan vi går vidare och skapar ytterligare en spårgrupp. Det är 

även nödvändigt att undersöka om det finns tillräckligt med marker att tillgå. Åsah får i 

uppdrag att kontakta de deltagare som kommit med och uppmana dem att betala snarast. 

• Vallning: SASK är intresserad av att hyra Kroksbo banan någon gång under året för en 

introduktionskurs i ASCA vallning. 

• Uppföljning av aktiviteter: De enkätsvar som kommer in, sammanställs av styrelsen och 

sammanställningen skickas sedan ut till den ansvarige arrangören.  

§ 161 Rapporter LO:n 

Lo södra: Det kommer att hållas en exteriörbeskrivning på Helsingborgs BK den 28/2. Då det i 

dagsläget är 5 hundar anmälda och beskrivaren kan ta 8, läggs information ut på FB för att 

om möjligt fylla arrangemanget. Det är bokat en vallhelg hos Peter Bengtsson under våren, 

11-12 april. Den 28/8 är Jenny Wibeck bokad för att hålla en lydnadskurs i Lotushallen. Det 

kommer att finnas plats för 8 deltagare med hund plus ett antal åskådare. 

Lo västra: SASK har fått frågan om att stå som arrangör för ett uppfödar- MH den 11 oktober. 

Då det endast är fyra hundar, läggs informationen ut, för att om möjligt fylla arrangemanget. 
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Lo östra: Ett MT planeras den 1/5 i Heby. Det kommer även arrangeras en 

exteriörbeskrivning på platsen. 

LO norra: Inget att rapportera. 

§ 162 Ekonomisk rapport 

Vi går med ett litet överskott den här perioden. Dock finns inte samtliga kostnader för 

senaste numret av tidningen redovisade. Styrelsen beslutar att ge en gåva till Lena Stangvik 

för det arbete hon genomfört med RAS-dokumentet. Styrelsen beslutar även ge en gåva till 

Henrik och Gunilla för det arbete de lägger ner på att arbeta med hemsidan. 
  

§ 163 Beslut tagna mellan möten  

Styrelsen har tagit beslut om vilken prioriterings ordning som ska gälla vid överbokning av 

MT. 1. Medlemskap i SASK 2. I ovan grupp fördelas platserna enligt hundarnas ålder, äldst först. 

3. Resterande platser går till icke-medlemmar, äldst först. (informationen ska läggas upp på 

he sida  u der flike  ”aktiviteter-övrigt”. Vero i a får i uppdrag att e Gu illa lägga upp 
informationen. Årets Aussie: Post Advanced ASCA, läggs till som gren.  

§ 164 Återstående punkter från föregående protokoll 
SASK kontakt i FS: nästa möte är i vecka 3. 
 

§ 165 Övriga frågor 

Per får i uppdrag att sammanställa Årets Aussie.  

Styrelsen har fått en förfrågan om det finns intresse att i samband med den ASCA utställning 

som kommer hållas i Kroksbo den 21/6, arrangera en workshop/seminarium med Ann 

DeShand. ???(hette hon så) Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte. 

 

§ 166 Nästa möte 

Nästa möte sker den 9 februari kl. 19.00. 

§ 167 Mötets avslut 

Jeanette förklarar mötet avslutat. 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 

 

 

Cari Hansson                                                                         Jeanette Forssman 
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Justerare: 

Maria jönsson 
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Resultatrapport för perioden 2014-12-01-2014-12-31

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
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 3 240,00 0,00 13 280,00 8 100,00

3130 Intäkter Rasspecialen 0,00 0,00 23 130,00 31 204,00

3140 Intäkter Vallning 0,00 0,00 22 620,00 48 730,00

3150 RASmästerskap 0,00 0,00 19 565,00 24 718,00

3153 Anmälnings/deltagaravgift 0,00 0,00 0,00 2 100,00

3170 Intäkter Exteriör 450,00 0,00 3 450,00 0,00

3210 Intäkter Tidning 400,00 400,00 1 100,00 940,00

3215 Intäkter Aussiekalender 7 960,00 5 520,00 10 983,00 13 170,00

3220 Intäkter Raskompendium 600,00 430,00 1 105,00 4 195,96

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

3320 Uppfödarlista 600,00 600,00 7 200,00 7 230,00

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 0,00 1 200,00 2 200,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 1 200,00 1 360,00 2 700,00 3 960,00

3890 Medlemsavgifter 7 940,00 16 870,00 105 390,00 116 372,00

S:a intäkter 22 390,00 25 180,00 211 873,00 280 919,96
 

Driftkostnader
4018 Kostnader SBK 0,00 360,00 0,00 4 920,00

4019 SBK Kongress + konferens 0,00 0,00 5 905,00 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 1 550,00

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten 0,00 0,00 0,00 25 042,60

4052 Annonskostnader 0,00 0,00 0,00 300,00

4061 Funktionärskostnader 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00

4110 Kostnader MH/MT 2 323,00 0,00 14 324,00 10 104,42

4122 Priser, medaljer 0,00 0,00 0,00 2 070,50

4130 Kostnader Rasspecialen 0,00 0,00 14 327,73 35 207,85

4140 Kostnader Vallning 0,00 0,00 16 335,00 37 669,00

4150 Kostnader Rasmästerskap 0,00 0,00 18 842,00 26 953,80

4160 Kostnader Avelsrådet 0,00 0,00 9 888,00 1 316,00

4170 Kostnader exteriör 903,00 0,00 7 914,00 1 526,00

4210 Kostnader Tidning 2 220,27 13 910,78 61 258,15 73 820,76

4211 Produktion av reklam 0,00 1 025,00 0,00 1 025,00
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4211 Produktion av reklam 0,00 1 025,00 0,00 1 025,00
4215 Kostnader Kalender 6 188,00 5 727,00 6 839,00 5 983,00

4220 Kostnader Raskompendium 48,75 22,00 3 213,25 4 017,00

4230 Kostnader PR/Info 3 312,00 2 974,05 15 088,00 4 650,05

4321 Reklamaktiviteter 0,00 0,00 0,00 500,00

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 0,00 2 806,00 3 524,00

4358 Medlemsavgifter 0,00 650,00 340,00 650,00

4359 Övriga kostnader 0,00 0,00 3 400,00 2 000,00

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

S:a driftkostnader 14 995,02 25 868,83 202 371,47 273 880,63
DELRESULTAT 7 394,98 688,83 9 501,53 7 039,33

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram 0,00 144,00 1 036,00 662,00

6070 Representation och uppvaktningar 2 089,00 0,00 2 089,00 0,00

6110 Kontorsmaterial 0,00 432,00 2 014,00 432,00

6250 Porto 36,50 622,00 1 317,50 1 369,00

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 ITtjänster 259,00 0,00 2 236,00 1 699,00

6570 Bankkostnader 1,50 1,50 535,00 498,00

S:a övriga externa kostnader 2 386,00 1 199,50 9 827,50 5 853,00
 

Personalkostnader
7614 Utbildning, förtroendevalda 1 000,00 0,00 5 600,00 0,00

S:a Personalkostnader 1 000,00 0,00 5 600,00 0,00

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 4 008,98 1 888,33 5 925,97 1 186,33

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR 4 008,98 1 888,33 5 925,97 1 186,33

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER 4 008,98 1 888,33 5 925,97 1 186,33

RESULTAT FÖRE SKATT 4 008,98 1 888,33 5 925,97 1 186,33
8999 Redovisat Resultat 0,00 1 186,33 0,00 1 186,33

BERÄKNAT RESULTAT 4 008,98 3 074,66 5 925,97 0,00
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Balansrapport för perioden 2014-12-01-2014-12-31

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro 151 853,72 130 194,44 4 008,98 134 203,42

S:a
omsättningstillgångar 151 853,72 130 194,44 4 008,98 134 203,42

TOTALT TILLGÅNGAR 151 853,72 130 194,44 4 008,98 134 203,42
 

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 25 211,25 4 008,98 21 202,27

S:a eget kapital 143 773,39 133 838,44 4 008,98 137 847,42
 

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 151 853,72 130 194,44 4 008,98 134 203,42

javascript:ShowEntryDrillDown(2069,'01-12-2014','31-12-2014','01-01-2015','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(1920,'01-12-2014','31-12-2014','01-01-2014','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(2900,'01-12-2014','31-12-2014','01-12-2014','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(2900,'01-12-2014','31-12-2014','01-01-2014','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(2069,'01-12-2014','31-12-2014','01-12-2014','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(1920,'01-12-2014','31-12-2014','01-12-2014','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(2069,'01-12-2014','31-12-2014','','','',0,1,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(2900,'01-12-2014','31-12-2014','','','',0,1,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(1920,'01-12-2014','31-12-2014','','','',0,1,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(2069,'01-12-2014','31-12-2014','01-01-2014','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(2900,'01-12-2014','31-12-2014','01-01-2015','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(1920,'01-12-2014','31-12-2014','01-01-2015','','',0,0,0,'','');

