
Styrelsemöte SASK 
19/4 2015 kl 19.00 via 

telefon.
Närvarande: Jeanette Forssman, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus, Per 
Edorson, Cari Hansson, Maria Jönsson, Christina Holqvist, Åsa Holmqvist, 
Emma Farhang.

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

§ 2 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Emma S .

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Minnesanteckningarna gicks igenom. 
Minnesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.

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

• Per, Lena och Emma S, har anmält sig till SBK:s utbildning i Lathunden 
24-26/4.

• Jeanette kommer att delta på SBK:s kongress 9-10 maj som representant
för tidningen Brukshunden samt SASK. Styrelsen beslutar att via mail göra 
en sammanställning ang hur Jeanette ska rösta på kongressen ang MH, 
MT, platsliggning på bruksprov samt cert på bruksprov.

§ 6 Avelsrådet
Avelsrådet har startat upp den första omgången av avelsutbildningen med
9 deltagare, som en pilotutbildning.

Inget nytt telefonmöte är inbokat i dagsläget.

§ 7 PR/Info 

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 inns på www.sask.nu
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• Tidningen: Deadline för att lämna in nytt material till kommande 
nummer är 20 maj. Ett par olika alternativ till att producera tidningen 
undersöks. Styrelsen diskuterar tidningens innehåll och enas om att vinkla 
lite mer mot avelsfrågor. Alla uppmanas att hjälpa till att få in material till 
tidningen.
Styrelsen beslutar att ställa en fråga till klubbens medlemmar om de även 
fortsättningsvis vill ha tidningen i pappersformat, eller om det inns 
intresse för en digital upplaga. Jeanette får i uppdrag att lägga upp frågan 
på hemsidan med en blänkare på FB.

• Hemsidan: Emma S har fått i uppdrag att föra det arbete med hemsidan 
vidare som styrelsen beslutade om på arbetsmötet 7 mars. Åsah kommer 
att vara del i arbetet som kommer att ske i nära samarbete med Henrik 
och Gunilla.
Emma S har skapat ett konto på OneDrive, för att där samla en bild bank 
till hemsidan och tidningen.
Klubben kommer även fortsättningsvis betala för två domännamn: sask.nu
samt australianshepherdklubben.nu

• FB: Viktigt att styrelsen håller koll så att trådar inte drar iväg år fel håll 
med person påhopp mot någon speciell uppfödare eller medlem. 

• Aussiekalender 2016: Målsättning är att kalendern ska kunna innas att 
köpa i oktober/november.

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

• Brev till sponsorer: Ett brev är i princip färdigt.

•Brev till uppfödare: Frågan bordläggs till årsskiftet. Maria kontaktar 
Henrik och kontrollerar att ingen uppfödare står kvar på listan som inte 
betalat för 2015.

• Brev till nya valpköpare: Jeanette och Veronica för i uppdrag att jobba 
klart brevet.

•Jeanette har haft kontakt med SKK ang den bild som inns ihop med 
rasstandarden. Hon kommer ta fram ett par bilder med hundar som är 
goda rasrepresentanter, samt bifoga en förklarande text, så att 
exempelbilden kan ersättas med en mer representativ bild.

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 inns på www.sask.nu
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• Medlemsinfo: Den 31 mars hade SASK 730 medlemmar, fördelade på: 
612 ordinarie, 24 familje, 89 ungdom, 2 heders, 2 utland., vilket är en 
ökning med ca 20 stycken från 31 januari.

§ 8 Verksamhet
• Rasspecialen den 5 juli. Jeanette har kontakt med Sandra Wesa ang hur 
planeringen fortskrider. Det är bråttom att få ut en annons och inbjudan på
hemsidan med en blänkare på FB. Det skulle behövas ler sponsorer. En 
fråga till medlemmarna läggs på FB.

• Läger 2015. Allt lyter på enligt planeringen. 30 betalande deltagare. Ang
läger 2016 beslutar styrelsen att invänta hur årets läger blir, innan beslut 
tas om det ska arrangeras ett läger 2016.

• Vallning: Guldtackan, platsen för arrangemanget är ännu inte fastställd. 
Veronica får i uppgift att kontakta Maja Fredriksson som är ansvarig för 
arrangemanget.

De kurser i vallning som klubben arrangerar under våren är fulla. Vikten av
god djurhantering lyfts fram vid samtliga SASK arrangemang.

• MH: Maria har lagt ut en blänkare på FB, om det inns några medlemmar 
på vars brukshundklubb, SASK skulle kunna utarbeta ett samarbete med 
att arrangera MH, där aussies kan få företräde. Förfrågan ang intresse för 
ett MH i Mora visade att det var för få intresserade, så arrangemanget 
kommer inte bli av.

• Rasmästerskapet: Cari får i uppgift att ta kontakt med Maria Ihrén och 
höra om styrelsen kan hjälpa till med något.

• Det har dykt upp en förfrågan på FB ang att arrangera ett ungdomsläger 
2016. Frida Palmqvist är samordnare.

•Det inns ett intresse av att arrangera en fjällkurs 2016. Annika Åberg är 
samordnare.

• Uppföljning av aktiviteter: CatharinaLagmyr-Kempe kommer att ta på sig 
rollen som samordnare för klubbens aktiviteter. Veronica och Jeanette 
kommer att ha ett telefonmöte med henne för att fastställa en 
arbetsbeskrivning.
§ 9 Rapporter LO:n

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 inns på www.sask.nu
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Lo södra: Det är bokat en vallhelg hos Peter Bengtsson, Löberöd, under 
våren, 11-12 april, samt 30-31 maj. Båda helgerna är fullbokade. Det inns 
planer på att arrangera två helger i höst. Det inns även planer på att 
arrangera ett MT om intresse inns.

Lo västra: Inget att rapportera

Lo östra: MT samt exteriörbeskrivning  den 1/5 i Heby. En vallningshelg 
med Peter Bengtsson kommer ske i SASK regi i Kroksbo den 15-16 maj. 
Kursen är fullbokad.

LO norra: Inget att rapportera

§ 10 Ekonomisk rapport
Vi går med ett överskott den här perioden. Främst beroende på de 
inbetalningar som kommit in till lägret.
 
§ 11 Beslut tagna mellan möten 
Styrelsen har tagit beslut om att de förslag som avelsrådet tagit fram på 
valphänvisningskrav samt hanhundslista ska läggas upp på hemsidan. 

§ 12 Återstående punkter från föregående protokoll
Utvecklande av hemsidan. Arbeta fram brev till nya valpköpare, 
uppfödare, sponsorer ansvaret ligger på Jeanette och Veronica.
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.

§ 13 Övriga frågor
Emma S får i uppdrag att undersöka om det inns intresse och möjlighet 
att arrangera ett rasmästerskap i agility 2016.

Jeanette får i uppgift att göra en sammanställning av aktuell verksamhet 
och lägga upp på FB.

Det har kommit in en fråga om klubben vill sälja en ring i silver, 
föreställande en aussie. Maria får i uppdrag att kontakta frågeställaren och
ta reda på villkor.

§ 14 Nästa möte
Nästa möte sker den 17 maj kl. 19.00 via telefon.

§ 15 Mötets avslut
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 inns på www.sask.nu
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Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Mötesordförande:

Cari Hansson                                                                         Jeanette 
Forssman

Justerare:

Emma Sandfjord

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 
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Resultatrapport för perioden 2015-03-01-2015-03-31

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

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

3110 Intäkter MH/MT 0,00 0,00 0,00 600,00

3120 Intäkter Läger 31 300,00 0,00 44 300,00 0,00

3140 Intäkter Vallning 13 750,00 3 920,00 18 750,00 3 920,00

3170 Intäkter Exteriör 0,00 0,00 600,00 0,00

3210 Intäkter Tidning 1 220,00 0,00 1 320,00 0,00

3215 Intäkter Aussiekalender 0,00 168,00 1 400,00 1 653,00

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

3320 Uppfödarlista 1 000,00 600,00 4 000,00 5 600,00

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 100,00 0,00 200,00

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

3890 Medlemsavgifter 9 800,00 10 040,00 24 200,00 27 630,00

S:a intäkter 57 070,00 14 828,00 94 670,00 39 968,00
 

Driftkostnader
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 5 942,00 6 045,34 5 942,00 8 980,34

4022 Priser, medaljer 0,00 4 252,00 1 201,00 4 252,00

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten 700,00 0,00 700,00 0,00

4120 Kostnader Läger 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00

4130 Kostnader Rasspecialen 0,00 573,50 0,00 573,50

4210 Kostnader Tidning 0,00 0,00 0,00 6 712,00

4215 Kostnader Kalender 0,00 0,00 0,00 627,00

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 0,00 0,00 66,00

4230 Kostnader PR/Info 0,00 0,00 0,00 651,00

4350 Kostnader Lokalområden 340,00 0,00 340,00 0,00

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

S:a driftkostnader 15 982,00 10 870,84 17 183,00 25 261,84
DELRESULTAT 41 088,00 3 957,16 77 487,00 14 706,16

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

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

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

6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 0,00 1 788,00

6250 Porto 185,00 168,00 366,00 354,00

6540 ITtjänster 139,00 139,00 278,00 278,00

javascript:ShowEntryDrillDown(3550,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4350,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4120,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3215,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4220,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3120,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4210,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3350,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6540,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4120,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3220,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4220,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6110,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4210,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(5420,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6250,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4220,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3220,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3170,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3140,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3210,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3320,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4022,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6540,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3215,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6070,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(5420,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(5420,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3140,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6070,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6070,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4350,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4210,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3550,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3320,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3110,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3120,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(5420,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3210,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4359,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4210,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4130,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3069,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4359,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3890,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6250,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3110,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3140,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3550,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3120,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4215,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4350,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4220,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3210,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3350,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3120,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6110,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4020,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4130,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4215,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6070,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3170,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4215,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4359,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6540,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3890,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3220,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6110,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3215,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4020,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3215,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4230,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3110,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6540,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4051,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4022,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3890,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3170,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4120,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6110,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3069,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6250,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4359,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4230,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3140,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3210,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4130,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4215,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3110,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4051,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4130,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4020,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4350,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3890,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4120,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4230,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3350,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4022,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(6250,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3170,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4230,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4022,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3320,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3350,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3320,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4051,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4020,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3069,'01-03-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3069,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3550,'01-03-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(4051,'01-01-2015','31-03-2015','','','',0,0,0,'','');
javascript:ShowEntryDrillDown(3220,'01-01-2014','31-03-2014','','','',0,0,0,'','');


20150407 294565  Svenska Australian ShepherdKlubben

https://secure.economic.com/secure/generelt/dataedit.asp?form=2142&ops=27555032&nocache20150407160716=20150407160716&fradato=01%2D03%2… 2/2

6540 ITtjänster 139,00 139,00 278,00 278,00
6570 Bankkostnader 1,50 7,50 459,00 469,50

S:a övriga externa kostnader 325,50 314,50 1 373,00 3 148,50
 

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

S:a Personalkostnader 0,00 4 600,00 0,00 4 600,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 40 762,50 957,34 76 114,00 6 957,66

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 40 762,50 957,34 76 114,00 6 957,66

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER 40 762,50 957,34 76 114,00 6 957,66

RESULTAT FÖRE SKATT 40 762,50 957,34 76 114,00 6 957,66
BERÄKNAT RESULTAT 40 762,50 957,34 76 114,00 6 957,66
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Balansrapport för perioden 2015-03-01-2015-03-31

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro 134 203,42 156 496,92 40 762,50 197 259,42

S:a
omsättningstillgångar 134 203,42 156 496,92 40 762,50 197 259,42

TOTALT TILLGÅNGAR 134 203,42 156 496,92 40 762,50 197 259,42
 

SKULDER & EGET
KAPITAL

 

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

Beräknat balanserat
resultat 15 276,30 20 075,20 40 762,50 60 837,70

S:a eget kapital 124 789,42 160 140,92 40 762,50 200 903,42
 

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

9 414,00 3 644,00 0,00 3 644,00

S:a kortfristiga
skulder 9 414,00 3 644,00 0,00 3 644,00

TOTALT SKULDER &
EGET KAPITAL 134 203,42 156 496,92 40 762,50 197 259,42
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