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Styrelsemöte SASK 14/6 2015 
kl 19.00 via telefon. 
Närvarande: Jeanette Forssman, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus, Maria Jönsson, Per 

Edorson, Åsa Holmqvist 

Frånvarande: Emma Farhang, Cari Hansson, Christina Holqvist 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2.a Val av justerare 

Per 

§ 2.b Val av Sekreterare 

Emma 

 

§ 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  

 Inbjudan till utbildning av Föreningscoach från SBK. SASK kommer inte skicka någon 
till det. 

 Mottagit och tagit del av Kvartalsi for atio  frå  Utskott prov o h tävli g från SBK. 
 Förfrågan om att diskutera Anlagstest för Vallning från IKV. Vi behöver en beskrivare 

o h ett testekipage till IKV’s ut ild i g i den 23 augusti. AVELS-rådet kan ev tipsa om 
både beskrivare och oerfaret hundekipage.  

 Inbjudan till Grundutbildning Avelsfunktionär från SBK. Tore gick förra året. Karin 
Blom avelsrådet och Emma S har anmält intresse och ombedes att anmäla sig själva.  

 Förfrågan om att anordna gemensamt rasmästerskap för 2016 har inkommit från 
Svenska Schäferhundklubben efter senaste mötet med SBKs rasklubbar. 

 Regelrevidering för agility mottagen från SAgiK. Ingen åtgärd kommer att göras. 
 Rapport från Jeanette angående SBKs MT-möte den 12 juni. På plats på mötet var 

SBKs projektgrupp som jobbar med frågan, Per Arvelius forskare på området samt 
representanter från rasklubbarna. Förutom mycket annat så framkom att MT är väl 
synkat med MH, dvs att en hund men en profil på MH mest troligt får samma profil 
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på MT. Ytterligare info se mail ”Su eri g MT- öte  ju i” från Jeanette 150613. 
Mötet kom inte fram till något avslut utan så frågan är fortfarande pågående. Mer 
information kommer från SBKs projektgrupp. 

 6 Avelsrådet 

Sanna Skoglund har tackat ja till att vara med i avelsrådet.  

Vid föregående möte sades att hanhunden för avel ska vara 3 år för att få läggas upp i 

enlighet med klubbens RAS-dokument- det är dementerat. (Förtydligande från Lena via mail 

efter mötet säger att det ska vara 24 månader rakt över, dvs både tik och hane, för 

valphänvisning. Däremot 36 månader för hanhundslistan.) 

Styrelsen kommer ställa frågan om någon i avelsrådet, på klubbens bekostnad, kan åka på 

det seminarium som C A Sharp är inbjuden till via finska Aussieklubben i Finland 5-6 

september. Tove kan inte åka till Finland, återstår att se vem som kan åka istället.   

Jeanette har kallat till möte den 1 juli med avelsrådet då Tove, Anna, Cari R och Karin Blom 

har konkreta återrapporteringar att göra. 

§ 7 PR/Info  

• Tid i ge   

Arbetet är påbörjat men ser ut att bli försenat eftersom material saknas till vissa uppslag, 
men man väntar på dessa och förväntar sig få dem inom kort. Annars rullar det på, många 
uppslag är klara. Veronika och Jeanette önskar få de uppslag som är klara för att kunna korra 
lite i taget. Bör vara ut till slutet av juni. Åsah och Jessia Blom håller i trådarna. 

 

• He sida : Arbetet är i rullning. Det är dock mycket att sätta sig in i och Drupal är bitvis lite 
tungrott. Man jobbar på att få till framsidan samt att justera enklare detaljer som bidrar till 
en bättre helhet. Emma S får i uppdrag att se över om ett mindre hemsidemöte bör hållas 
och i så fall när och var.  

 

• FB: I princip råder det god stämning på sidan även om vissa trådar blir lite tokiga pga 
ogenomtänkta formuleringar. Styrelsen vill inte styra Facebooksidan för mycket men ska 
ändå se över om man tydligare kan få till en kort intro text om vad sidan är till för. Emma S 
tar fram ett förslag till det fastnålade inlägget. Texten som ska användas är den som finns 
längst ner på våra brevmallar etc.  
 

• I fofolder : Styrelse  diskuterar öjlighete  att i fofolder  ka  fi as på hemsidan som 
en PDF-fil, som då även ex uppfödare kan komma åt själva. Veronica och Jeanette får skicka 
slutlig version så den kan läggas upp. 
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• Brev till spo sorer: Ett rev är i pri ip färdigt. Bör skickas ut. Var är sista versionen. Det 
tillsammans med valpköparbrevet ska skickas ut. Veronica och Jeanette tar ansvar för det.  

• Aussieshopen: Maria rapporterar att den ring i silver som under en tid har funnits till 
försäljning endast har efterfrågats av två personer, SASK kommer beställa dessa två. Efter 
det avbryter man vi samarbetet och hänvisar eventuella intressenter direkt till tillverkaren.  

• Brev till ya valpköpare: Jeanette och Veronica får i uppdrag att jobba klart brevet. Per 
fixar går igenom de excellistor som kommit in från SBK på nya medlemmar och ger förslag på 
nytt mail till dessa. 

• Medle si fo: De  31 maj hade SASK 732 medlemmar, vilken är nästan oförändrat antal 
från föregående månad.  

§ 8 Verksamhet 

• SASK har fått e  y aktivitetssa ord are – och det är Cathis Myrmyr Kempe. En 
presentation har lagts ut på FB och Jeanette har löpande kontakt med Cathis som dock 
verkar ha haft en lite trög start men nu ska allt vara på banan. 
• Rasspecialen den 5 juli. Jeanette har kontakt med Sandra Wesa och Sandra Freij angående 
hur planeringen fortskrider. Jeanette har pratat med Sandra W och fått rapport. Ca 40 
anmälda vilket bedöms som få anmälningar.  Det är också tungt med att få funktionärer. 
Styrelsen kommer ta en diskussion med ansvariga och även fråga SBK vad det skulle 
innebära om vi inte längre anordnar Rasspecialen då dessa problem varit återkommande 
under flera år. Beträffande rallyn så är det i skrivande stund fler än 100 anmälningar vilket 
innebär att det blir en 3 dje domare. Marie Sjöberg med vänner kommer att hjälpa Sandra F 
med arrangemanget. 
 
• Bruksläger 2016. En förfrågan om att arrangera läger 2016 i Håverud har kommit in till 

styrelsen. Styrelsen har givit Carina Alnegren klartecken till att börja planera men det råder 

fortfarande lite oklarheten om det blir av.  

• Vall i g: Guldtackan. Budget brukar komma in i god tid.  

• MH: Maria håller fortfarande på att söka efter en lämplig klubb till ett uppfödar-MH under 

hösten till en uppfödare som bett om hjälp. Det är svårt att få svar från klubbarna. Jeanette 

ska kolla upp med SBK centralt om det finns någon klubb som kan hjälpa till.  

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

med förslag på plats och datum. 

• Uppföljning av aktiviteter: 9 deltagare i senaste vallarrangemanget i Skåne.  

 Emma S kollar upp enkät svaren för alla aktuella arrangemang.   

• MT i Helsingborg den 24 oktober klart. Hovawartklubben vill ha ett par platser om det inte 

blir fullbokat.  Maria ser till att rätt info om MT kommer ut och ser till att den läggs ut som 

anmälningsbar. Maria kollar även med Helsingborgs BK vem som ska göra vad.  

 

§ 9 Rapporter LO:n 

Lo södra: Inget att rapportera. (Förutom 9 personer i vallningskursen i Skåne, se ovan.) 

Lo västra: Inget att rapportera 

Lo östra: Inget att rapportera 

LO norra: Inget att rapportera 

§ 10 Ekonomisk rapport 

28.000 kr plus för lägret. Även plus med drygt 12.000 kr för vallhelgerna som anordnats 

under våren. 

Plus för perioden. 188.000 kr på kontot efter maj.  

 

§ 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. 
 En anpassning av SKK-bilden på vår ras pågår fortfarande. Jeanette fortsätter driva 

ärendet.   
 LAT-hunden till Uppfödare med standardiserad statistik.  

 Kalendern 

 Infofoldern 

§ 13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
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§ 14 Nästa möte 

Nästa möte sker den 9 augusti  kl. 19.00 via telefon. 

§ 15 Mötets avslut 

Jeanette förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 

 

 

Emma Sandfjord                                      Jeanette Forssman 

Justerare: 

Per Edorson 
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Resultatrapport för perioden 2015-05-01-2015-05-31

    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 4 800,00 3 900,00

3120 Intäkter Läger 2 400,00 0,00 87 000,00 0,00

3130 Intäkter Rasspecialen 1 170,00 1 980,00 1 170,00 1 980,00

3140 Intäkter Vallning 4 500,00 6 260,00 37 300,00 13 440,00

3170 Intäkter Exteriör 150,00 300,00 1 950,00 900,00

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

3215 Intäkter Aussiekalender 50,00 100,00 1 500,00 1 753,00

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

3320 Uppfödarlista 200,00 0,00 4 600,00 5 800,00

3350 Intäkter Lokalområden 700,00 600,00 700,00 1 100,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 250,00 100,00 525,00 200,00

3880 Övriga bidrag 24,00 0,00 24,00 0,00

3890 Medlemsavgifter 10 950,00 11 880,00 51 050,00 49 100,00

S:a intäkter 20 394,00 21 220,00 191 939,00 78 968,00
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 0,00 6 182,00 14 074,34

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

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

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

4110 Kostnader MH/MT 3 606,50 3 266,00 3 815,50 3 435,00

4120 Kostnader Läger 49 462,50 0,00 58 462,50 0,00

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

4140 Kostnader Vallning 18 070,00 6 000,00 25 020,00 6 000,00

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

4170 Kostnader exteriör 490,00 0,00 490,00 2 498,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 14 350,00 17 933,21 23 092,38

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

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 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 0,00 0,00 1 516,00 0,00

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

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 0,00 0,00 7,00 0,00

S:a driftkostnader 73 429,00 23 616,00 117 797,21 63 555,22
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S:a driftkostnader 73 429,00 23 616,00 117 797,21 63 555,22
DELRESULTAT 53 035,00 2 396,00 74 141,79 15 412,78

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram 0,00 0,00 259,00 518,00

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

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

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

6310 Klubbförsäkring SKK 2 324,00 0,00 2 324,00 0,00

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

6570 Bankkostnader 9,00 4,50 472,50 477,00

S:a övriga externa kostnader 2 333,00 4,50 5 307,50 3 535,00
 

Personalkostnader
7614 Utbildning, förtroendevalda 1 200,00 0,00 1 200,00 4 600,00

S:a Personalkostnader 1 200,00 0,00 1 200,00 4 600,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 56 568,00 2 400,50 67 634,29 7 277,78

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 56 568,00 2 400,50 67 634,29 7 277,78

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER 56 568,00 2 400,50 67 634,29 7 277,78

RESULTAT FÖRE SKATT 56 568,00 2 400,50 67 634,29 7 277,78
BERÄKNAT RESULTAT 56 568,00 2 400,50 67 634,29 7 277,78
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Balansrapport för perioden 2015-05-01-2015-05-31

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro 134 203,42 245 347,71 56 568,00 188 779,71

S:a
omsättningstillgångar 134 203,42 245 347,71 56 568,00 188 779,71

TOTALT TILLGÅNGAR 134 203,42 245 347,71 56 568,00 188 779,71
 

SKULDER & EGET
KAPITAL

 

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

Beräknat balanserat
resultat 15 276,30 108 925,99 56 568,00 52 357,99

S:a eget kapital 124 789,42 248 991,71 56 568,00 192 423,71
 

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 134 203,42 245 347,71 56 568,00 188 779,71
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