
Styrelsemöte SASK 
17/5 2015 kl 19.00 via 

telefon.
Närvarande: Jeanette Forssman, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus, Cari 
Hansson, Maria Jönsson, Christina Holqvist, Emma Farhang.
Frånvarande: Per Edorson, Åsa Holmqvist
§ 1 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

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

§ 3 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes.

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

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

• Ang tillstyrka/avslå utökat rasregister för exteriördomare, beslutar 
styrelsen att tillstyrka ansökan som inkommit.

• Ansökan om tävlingar för 2016 ska vara inne senast 1 september.

• Ny hund till listan över hundar med diagnostiserad EP.

• Inbjudan till möte ang MT den 12 juni. Jeanette ska försöka delta. Hennes
deltagande betalas centralt. En kontakt med Jan Gyllensten kommer tas 
före mötet.

§ 6 Avelsrådet
Avelsrådet har startat upp den första omgången av avelsutbildningen med
9 deltagare, som en pilotutbildning. Utbildningen sker genom diskussioner 
på arbetsrum som SBK tillhandahåller.

Inget nytt telefonmöte är inbokat i dagsläget.

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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Styrelsen beslutar att skicka en fråga till avelsrådet om de anser att de 
behöver öka antalet medlemmar i rådet.

På hanhundssidan, på hemsidan, kommer en ändring ske. Hanhunden ska 
vara 3 år för att få läggas upp i enlighet med klubbens RAS-dokument.

Styrelsen kommer ställa frågan om någon i avelsrådet, på klubbens 
bekostnad, kan åka på det seminarium som C A Sharp kommer hålla i 
Finland 5-6 september.

§ 7 PR/Info 
• Tidningen: Det har kommit in material från många olika områden till 
detta nummer. Veronica planerar upp innehåller och skickar materialet 
vidare till Jessica Blom för sättning. Christina får i uppdrag att be någon 
deltagare ur varje grupp på lägret att skriva något samt skicka in någon 
bild. Emma S får i uppdrag att skriva något från vallningskursen i Kroksbo.
Styrelsen beslutar att påminna medlemmarna om att rösta ang om de 
även fortsättningsvis vill ha tidningen i pappersformat, eller om det inns 
intresse för en digital upplaga. 

• 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. Styrelsen önskar en ungefärlig tidsplan på arbetet.

• FB: I princip råder det god stämning på sidan.  

• 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.

• Aussieshopen: Maria kommer lägga ut bilder på hemsidan samt FB, på 
den ring i silver som kommer att innas till försäljning. Det kommer innas 
en adress att skicka beställningar till.

• Brev till nya valpköpare: Jeanette och Veronica får i uppdrag att jobba 
klart brevet.
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•Styrelsen har skickat in ett brev till SKK ang den bild som representerar 
rasen i rasstandarden som återinns på SKKs hemsida. I brevet inns ett 
par bilder med hundar som är goda rasrepresentanter, samt en 
förklarande text, så att exempelbilden kan ersättas med en mer 
representativ bild.

• Medlemsinfo: Den 30 april hade SASK 730 medlemmar, vilken är ett 
oförändrat antal från föregående månad.

§ 8 Verksamhet
• Rasspecialen den 5 juli. Jeanette har kontakt med Sandra Wesa ang hur 
planeringen fortskrider. 

• Bruksläger 2016. En förfrågan om att arrangera läger 2016 i Håverud har
kommit in till styrelsen. Styrelsen beslutar att ge Carina Alnegren 
klartecken till att börja planera.

• Vallning: Guldtackan, arrangemanget kommer i år hållas i Bråfors den 
24-25 oktober. Peter Nilsson kommer att vara instuktör/domare. Ena dagen
blir det kurs och andra dagen tävling. Vid många anmälningar till kursen är
även Catharina Gunnarsson tillfrågad som instruktör.

Vikten av god djurhantering lyfts fram vid samtliga SASK arrangemang.

• MH: Maria håller på att söka efter en lämplig klubb till ett uppfödar-MH 
under hösten till en uppfödare som bett om hjälp.

• Rasmästerskapet: Cari har varit i kontakt med Maria Ihrén och 
planeringen pågår. Styrelsen önskar få en preliminär budget. Viktigt att få 
in en annons till kommande nummer av tidningen.

• Rasmästerskap agility 2016: Emma S fortsätter jobba med 
arrangemanget och återkommer med plats och datum.

• Uppföljning av aktiviteter: MT i Heby 1 maj, samtliga 8 hundar som 
deltog blev godkända på mentaldelen. En hund underkändes på 
exteriören. Vallningshelg 20-21 april, samt Brukslägret 8-10 maj, enkät 
utlagd på hemsidan för deltagarna att fylla i. 

Kongressen, en väl fungerande kongress. Vilka beslut som fattades 
återinns att läsa på SBKs hemsida.
§ 9 Rapporter LO:n
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Lo södra: Det är bokat en vallhelg hos Peter Bengtsson, Löberöd, 30-31 
maj. Helgen är fullbokad. Lydnadsträngingsdag för Jenny Wibäck 8 augusti.
Det inns planer på att arrangera ett MT i Helsingborg den 24 oktober. 

Lo västra: Rasspecialen 5 juli i Lerum. Rasmästerskapet i Håverud 4-6 
september.

Lo östra: Inget att rapportera

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 samt vallningskurser.
 
§ 11 Beslut tagna mellan möten 
Inga beslut tagna mellan möten.

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

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

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

§ 15 Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Mötesordförande:

Cari Hansson                                           Jeanette Forssman

Justerare:
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Maria Jönsson
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Resultatrapport för perioden 2015-04-01-2015-04-30

    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 4 800,00 3 300,00 4 800,00 3 900,00

3120 Intäkter Läger 40 300,00 0,00 84 600,00 0,00

3140 Intäkter Vallning 14 050,00 3 260,00 32 800,00 7 180,00

3170 Intäkter Exteriör 1 200,00 600,00 1 800,00 600,00

3210 Intäkter Tidning 0,00 400,00 1 320,00 400,00

3215 Intäkter Aussiekalender 50,00 0,00 1 450,00 1 653,00

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 130,00 0,00 245,00

3320 Uppfödarlista 400,00 200,00 4 400,00 5 800,00

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 300,00 0,00 500,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 175,00 0,00 275,00 100,00

3890 Medlemsavgifter 15 900,00 9 590,00 40 100,00 37 220,00

S:a intäkter 76 875,00 17 780,00 171 545,00 57 748,00
 

Driftkostnader
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 240,00 5 094,00 6 182,00 14 074,34

4022 Priser, medaljer 0,00 1 306,00 1 201,00 5 558,00

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

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

4110 Kostnader MH/MT 209,00 169,00 209,00 169,00

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

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

4140 Kostnader Vallning 6 950,00 0,00 6 950,00 0,00

4160 Kostnader Avelsrådet 0,00 1 321,00 0,00 1 321,00

4170 Kostnader exteriör 0,00 2 498,00 0,00 2 498,00

4210 Kostnader Tidning 17 933,21 2 030,38 17 933,21 8 742,38

4215 Kostnader Kalender 305,00 0,00 305,00 627,00

4220 Kostnader Raskompendium 25,00 0,00 25,00 66,00

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

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

4357 Medlemskostnader 1 516,00 0,00 1 516,00 0,00

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

4550 Inköp av profilprodukter/souvenirer 7,00 0,00 7,00 0,00

S:a driftkostnader 27 185,21 14 677,38 44 368,21 39 939,22
DELRESULTAT 49 689,79 3 102,62 127 176,79 17 808,78

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
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RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram 259,00 259,00 259,00 518,00

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

6110 Kontorsmaterial 1 338,00 0,00 1 338,00 1 788,00

6250 Porto 0,00 120,00 366,00 474,00

6540 ITtjänster 0,00 0,00 278,00 278,00

6570 Bankkostnader 4,50 3,00 463,50 472,50

S:a övriga externa kostnader 1 601,50 382,00 2 974,50 3 530,50
 

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

S:a Personalkostnader 0,00 0,00 0,00 4 600,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 48 088,29 2 720,62 124 202,29 9 678,28

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 48 088,29 2 720,62 124 202,29 9 678,28

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER 48 088,29 2 720,62 124 202,29 9 678,28

RESULTAT FÖRE SKATT 48 088,29 2 720,62 124 202,29 9 678,28
BERÄKNAT RESULTAT 48 088,29 2 720,62 124 202,29 9 678,28
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Balansrapport för perioden 2015-04-01-2015-04-30

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro 134 203,42 197 259,42 48 088,29 245 347,71

S:a
omsättningstillgångar 134 203,42 197 259,42 48 088,29 245 347,71

TOTALT TILLGÅNGAR 134 203,42 197 259,42 48 088,29 245 347,71
 

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 60 837,70 48 088,29 108 925,99

S:a eget kapital 124 789,42 200 903,42 48 088,29 248 991,71
 

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 134 203,42 197 259,42 48 088,29 245 347,71
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