
Styrelsemöte SASK 8/2 2015 kl 
19.00 via telefon.
Närvarande: Jeanette Forssman, Ingrid Wigur, Veronica Hagéus, Per 
Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson.
Frånvarande: Emma Farhang, Åsah Holmqvist

§ 168 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 169 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ingrid.

§ 170 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.

§ 171 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet gicks igenom. 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

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

• Per anmäler sig till SBK:s utbildning för avelsfunktionärer 21-22 mars, 
samt utbildning i Lathunden 24-26/4.

• SASK:s exteriörbeskrivare kommer delta på SBK:s konferens11-12 april

• Jeanette kommer att delta på SBK:s kongress 9-10 maj som representant
för tidningen Brukshunden, så det finns möjlighet för SASK att anmäla en 
deltagare. Beslut bordläggs till nästa möte.

§ 173 Avelsrådet
Avelsrådet planerar att genomföra två försök av avelsutbildningen under 
våren. En fysisk och en digital med 5-6 deltagare per utbildning. SBK har 
digitala arbetsrum, där utbildningen kommer ske.

Det har bara kommit in ett några enstaka hundar att lägga till på EP-listan 
under 2014.

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; 
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker 
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare 
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på www.sask.nu
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Avelsrådet har arbetat fram förslag till uppdateringar av 
valphänvisningskraven och uppfödarlistan, samt kommer även ta fram ett 
förslag till en hanhundslista. Styrelsen kommer inom kort få förslagen.

Vi har fått kännedom om att några domare som utför 
exteriörbeskrivningar, inte fyller i alla rutor på protokollet. SBK kommer att
ta upp vikten av att detta görs, på exteriörbeskrivarkonferensen i april, då 
detta inte bara är ett problem i vår ras.

§ 174 PR/Info 
• Tidningen: Deadline för att lämna in nytt material till kommande 
nummer är 20 februari. Veronica har åtagit sig att sätta även det numret, 
men en lösning måste till. Jeanette har varit i kontakt med Collieklubben 
för att undersöka om personen som sätter deras tidning, även skulle 
kunna sätta vår. Alla uppmanas att hjälpa till att få in material till 
tidningen.

• Hemsidan: Vid frågor om eller uppdateringar av hemsidan ska alltid både
Henrik och Gunilla (gunillamehundarna@gmail.com) kontaktas. 
Styrelsen kommer att ha ett möte den 7 mars, i samband med årsmötet, 
för att jobba med vidareutveckling av hemsidan. 

• FB: Linda har meddelat att hon vill avsäga sig uppdraget som sidans 
moderator. Styrelsen får i uppdrag att försöka rekrytera en ny person till 
uppdraget. 

• Aussiekalender 2015: Det återstår ett 15-tal kalendrar. Styrelsen 
diskuterar olika möjligheter för att få dessa sålda. Ingrid är positiv till att 
göra den även för 2016 och att vi försöker ha ännu bättre framförhållning 
för att kunna sälja alla i god tid före nyåret.

• Infofoldern: Styrelsen diskuterar möjligheten att infofoldern kan finnas på
hemsidan som en PDF-fil, som då även går att skicka till ex uppfödare.

• Medlemsinfo: Den 11 februari hade SASK 709 medlemmar, fördelade på:
600 ordinarie, 23 familje, 88 ungdom, 2 heders, 2 utland.

Christina Holmqvist övertar jobbet som medlemsansvarig. Veronica håller 
på att sätta in henne i hur arbetet går till, dock erhåller inte SBK några 
utbildningar längre i ”medlem-on-line”.

§ 175 Verksamhet
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mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker 
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare 
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• Årsmötet 2015: Cari får i uppdrag att sammanställa de olika synpunkter 
som kommit in från styrelsen på Verksamhetsberättelse 2014 samt 
Verksamhetsplan för 2015 och skickar dessa för avstämning även till 
avelsrådet innan de skickas till revisorerna. Styrelsen diskuterar budget för
2015, samt rambudget för 2016.

• Läger 2015. Då det visade sig vara ett stort intresse för 
spårhundsgruppen, beslutade styrelsen att skapa två grupper. Det är fullt i
sök- och spårgrupperna med några reserver. Rapportgruppen är full, men 
inga reserver. Rapportgruppen har fyllts på av andra raser än aussie, för 
att kunna bli av. Budgeten justeras, då det tillkommit en spårgrupp. Viktigt
att stämma av att alla som anmält sig, verkligen betalar i tid.

• Vallning: Guldtackan kommer att hållas hos Nina Melin, kennel Viätts, 
första helgen i augusti. Maja Fredriksson är ansvarig för arrangemanget.

• MH: Jeanette lägger ut en blänkare på FB, om det finns några 
medlemmar på vars brukshundklubb, SASK skulle kunna utarbeta ett 
samarbete, med att arrangera MH, där aussies kan få företräde. 

• Uppföljning av aktiviteter: Rapport från Organsisationskonferensen. IPO-
VM gick med ca 500.000:- i förlust. Det var felberäkningar på intäkter 
genom sponsorer, som orsakade underskottet. Valberedningen söker 
personer till Förbundsstyrelsen, FS. Information om hur klubbar kan/ska 
jobba med värdegrund och målstyrning. Grupparbeten kring hur klubbar 
kan/bör ta hand om nya medlemmar. Information om den nya ”dressyr”-
policyn, hur SBKs utbildningar är uppbyggda på moduler samt information 
från hur Hemvärnet jobbar. Diskussion om Kongressen ska hållas vart 
annat år, i stället för som nu, varje. Ytterligare information om just 
kongressen kommer till respektive rasklubb.

§ 176 Rapporter LO:n
Lo södra: Det kommer att hållas en exteriörbeskrivning på Helsingborgs BK
den 28/2. Det är bokat en vallhelg hos Peter Bengtsson, Löberöd, under 
våren, 11-12 april. Den 28/8 är Jenny Wibäck bokad för att hålla en 
lydnadskurs i Lotushallen. Tanken är att vi gör plats för 8 ekipage och ett 
antal åhörare. Inbjudan görs senare i vår. 

Lo västra: En uppfödarträff planeras till den 7 mars.
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Lo östra: Ett MT planeras den 1/5 i Heby. Det kommer även arrangeras en 
exteriörbeskrivning på platsen. En vallningshelg med Peter Bengtsson 
kommer ske i SASK regi i Kroksbo den 15-16 maj.

LO norra: Guldtackan kommer i år att hållas utanför Örnsköldsvik.

§ 177 Ekonomisk rapport
Vi går med ett litet överskott den här perioden. Främst beroende på de 
inbetalningar som kommit in till lägret.
 
§ 178 Beslut tagna mellan möten 
Styrelsen har tagit beslut om vilken prioriteringsordning som ska gälla vid 
överbokning av platser på MH. 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 hemsidan under fliken ”Klubben” och ny rubrik ”Verksamhet”.  Veronica
får i uppdrag att be Henrik/Gunilla lägga upp informationen. Ytterligare en 
spårhundsgrupp skapas på lägret. Förbundsavgiften till SBK höjdes 1 
januari och informationen på hemsidan, behöver justeras för vad en 
helbetalande medlem ska betala. 

§ 164 Återstående punkter från föregående protokoll
Utvecklande av hemsidan. Arbeta fram brev till nya valpköpare, 
uppfödare, sponsorer ansvaret ligger på Jeanette och Veronica.
Styrelsen har fått en förfrågan om det finns intresse att i samband med 
den SWEDASC utställning som kommer hållas i Kroksbo den 21/6, 
arrangera en workshop/seminarium med Ann DeChant 
(utställningsdomare samt ordförande i ASCA). Styrelsen bordlägger frågan
till nästa möte.
Maria, Jeanette och Veronica fortsätter att 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.

§ 165 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 166 Nästa möte
Nästa möte sker den 7 mars kl. 14.00 i samband med arbetsmöte kring 
hemsidan.

§ 167 Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet: Mötesordförande:

Cari Hansson                                                                         Jeanette 
Forssman

Justerare:

Ingrid Wigur
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Resultatrapport för perioden 2015-01-01-2015-01-31

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3120 Intäkter Läger 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00

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

3215 Intäkter Aussiekalender 1 270,00 1 255,00 1 270,00 1 255,00

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 115,00 0,00 115,00

3320 Uppfödarlista 2 400,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 100,00 0,00 100,00 0,00

3890 Medlemsavgifter 2 690,00 1 590,00 2 690,00 1 590,00

S:a intäkter 13 910,00 5 360,00 13 910,00 5 360,00
 

Driftkostnader
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 3 115,00 0,00 3 115,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 6 520,00 0,00 6 520,00

4230 Kostnader PR/Info 0,00 395,00 0,00 395,00

S:a driftkostnader 0,00 10 030,00 0,00 10 030,00
DELRESULTAT 13 910,00 4 670,00 13 910,00 4 670,00

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram 0,00 259,00 0,00 259,00

6070 Representation och uppvaktningar 270,00 0,00 270,00 0,00

6250 Porto 181,00 0,00 181,00 0,00

6570 Bankkostnader 454,50 453,00 454,50 453,00

S:a övriga externa kostnader 905,50 712,00 905,50 712,00
 

Personalkostnader

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 13 004,50 5 382,00 13 004,50 5 382,00

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 13 004,50 5 382,00 13 004,50 5 382,00

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER 13 004,50 5 382,00 13 004,50 5 382,00

RESULTAT FÖRE SKATT 13 004,50 5 382,00 13 004,50 5 382,00
BERÄKNAT RESULTAT 13 004,50 5 382,00 13 004,50 5 382,00
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Balansrapport för perioden 2015-01-01-2015-01-31

Nr Namn Ingående balans Perioden Utgående balans

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro 134 203,42 53,50 134 149,92

S:a omsättningstillgångar 134 203,42 53,50 134 149,92
TOTALT TILLGÅNGAR 134 203,42 53,50 134 149,92

 

SKULDER & EGET KAPITAL
 

Eget kapital
2069 Årets resultat 140 065,72 0,00 140 065,72

Beräknat balanserat resultat 15 276,30 13 004,50 2 271,80
S:a eget kapital 124 789,42 13 004,50 137 793,92

 

Obeskattade reserver
S:a obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00

 

Långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00

 

Kortfristiga skulder
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt 9 414,00 13 058,00 3 644,00

S:a kortfristiga skulder 9 414,00 13 058,00 3 644,00
TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL 134 203,42 53,50 134 149,92
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