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Styrelsemöte SASK 11/10 2015 
kl 19.00 via telefon. 
Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Cari Hansson, Christina 

Holmqvist, Emma Farhang, Emma Sandfjord, Veronica Hagéus 

Frånvarande: Åsah Holmqvist   

 

§ 1 Mötets öppnande 

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Val av justerare 

Emma S 

§ 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 

Inga inkomna eller utgående skrivelser som kräver 

styrelsens uppmärksamhet. 

  

6 Avelsrådet 

Det brev som ska gå ut till de uppfödare som enligt SKK haft kull de senaste två åren är på 

remiss hos avelsrådet för synpunkter. Avelsrådet jobbar med de sidor på hemsidan som 

rådet ansvarar för. 

Avelsutbildningen: De uppfödare som genomgått utbildningen kommer att kallas 

certifierade och de kommer att tilldelas ett diplom samt att de kommer få möjlighet att 

använda den logga styrelsen håller på att ta fram, vid sitt kennelnamn på klubbens hemsida 

samt på sin egen hemsida och dyl. 

De certifierade är fram t o m 11 oktober 2015: Emelie Merenius (kennel MiVinnas), Maria 

Romner(kennel Winsomepacks), Nina Phol(kennel Ojoy´s), Gunilla Ekberg(kennel 

deWhopps), Linnea Lundberg(kennel Fairymoves), Lena Stangvik(kennel Windedos), Anna 

Brinning-Karlsson(kennel Maybe Tail´s). 
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Uppfödarlistan: Styrelsen beslutar att det ska finnas en punkt på protokollet, där eventuella 

förändringar i tillkomna/borttagna uppfödare på uppfödarlistan sak redovisas från och med 

styrelsemötet i november. Även att de som genomgått avelsutbildningen och blivit 

certifierade ska finnas på en gemensam och aktuell lista. 

§ 7 PR/Info  

• Tid i ge   

Överupplagan av senaste numret, som styrelsen beslutat trycka upp, finns hos Veronica för 
att kunna delas ut till presumtiva sponsorer, nya medlemmar samt kunna delas ut på 
mässor. Då det krävdes en stor arbetsinsats att spåra upp foton och namn på vinnarna av 
Rasspecialen samt Rasmästerkapet, diskuterar styrelsen att det till 2016, behöver vara klart 
före evenemangen, vem som har i uppgift att ta kort samt ta reda på namn som rapporteras 
till redaktören.  

 

• He sida : Emma S får i uppdrag att fortsätta samarbeta med Henrik för att få till stånd de 
små layout-förändringar som styrelsen tidigare beslutat om. Åsah tar över ansvaret från 
Emma F, att hålla sidan uppdaterad. Ta bort gammal information och se till att ny läggs upp. 
Uppgifterna betr. resultatlistorna för Rasmästerskapet måste också ses över så att de 
stämmer. Jeanette lägger upp en informationstext om att rasen inte kan erövra CACIT på tex 
Nordic Style-tävlingar samt varför rasen inte kan få cert utdelat i Bkl och även anledningen 
till varför. 

 

• FB: Styrelsen diskuterar vikten av att samtliga i styrelsen hjälps åt att plocka bort inlägg där 
det hänvisas till olika uppfödare. (undantag valpkullar som uppfyller klubbens 
valphänvisningskrav). Inbjudan till utbildningar kommer även fortsättningsvis att läggas ut, 
för att om möjligt få fler medlemmar engagerade i rasklubbens arbete. Info texten ang CACIT 
osv, kommer även läggas upp på FB.  
 

• Blocket: Maria har varit i ko takt ed kundansvarig ang möjligheten att kunna lägga upp 
en annons som hänvisar till klubbens hemsida. Det verkar vara svårt och om det ens går, blir 
det dyrt. Maria får i uppgift att se om det finns andra hundköparsajter, där vi skulle kunna ha 
en annons och vad det skulle kosta.  

• Brev till spo sorer: I princip klart för att skickas ut. 

• Brev till samtliga för rasen godkända exteriördomare. Jeanette jobbar fram ett förslag 
tillsammans med styrelsen och avelsrådet. 

• Mässor: Hund 2015, är under kontroll. Emma F och Per ansvarar för att ha kontakt med 
arrangören samt skaffa fram monterhundar. Cari har frågat Sandra Wesa om hon kan ta 
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ansvar för MyDog 2016, men har inte fått något definitivt besked. Veronica får i uppgift att 
ta fram kostnadsförslag på att trycka upp nya infofoldrar att dela ut på båda mässorna. 

• Brev till nya valpköpare: Styrelsen diskuterade möjligheten att kunna erbjuda nya 
medlemmar en rabatt på 100kr under första året. Beslut kommer att tas av årsmötet. 

• Medle si fo: Den 31 september hade SASK 741 medlemmar. 

§ 8 Verksamhet 

• Nybörjar kursen i Nosework 17-18 oktober, kommer att bli av med 9 deltagare. 
 
• Bruksläger 2016. Carina Alnegren och Maria Ihrén har erbjudit sig att arrangera ett läger i 

Håverud i början på juni 2016. Cari ha varit i kontakt med Maria Ihrén ang hur planerna 

framskrider och allt går enl. planerna. 

• Exteriörbeskrivning i samband med officiell utställning i Åstorp 14 november: Sandra Wesa 

beskriver, klubben betalar Sandras resa i övrigt är det arrangören som håller i trådarna. 

• MH/MT: MT i Helsingborg 24/10 är fullt. 

• Vallning: 14-15 november hos Peter Bengtsson är fulltecknat samt att det finns reserver. 

• Rasmästerskap agility 2016: Emma S fortsätter jobba med arrangemanget. Ett förslag är att 

samarbeta med Solna-Sundbyberg. Emma S och Per kommer att ta upp frågan om eventuellt 

samarbete på Stockholmsdistriktets nästa möte. 

• Uppfödarträff i väst hos Marie Sjöberg den 21 november. Styrelsen önskar att 

avelsutbildningen tas upp till diskussion. 

• Rasspecialen 2016. Linda Eriksson skulle ha ansvarat för stora delar av arrangemanget, 

men det har visar sig att det ännu inte är klart på vilken klubb evenemanget kan hållas, och 

Linda har inte tagit det ansvar som var uppgjort mellan Sandra och Linda varför det nu är 

Sandra som får försöka lösa hela arrangemanget. Sandra Wesa kommer att försöka få hjälp 

från Nina Mellfors som också är utbildad CUA. 

• Uppfölj i g av aktiviteter: Rasmästerskapet. En förnyad, påminnelse till deltagarna att fylla 

i enkäten görs på FB, då svarsfrekvensen är låg. Veronica skickar en länken med enkäten till 

Maja Fredriksson. För utvärdering av Guldtackan. Det MH som hölls i Skövde den 27/9, blev 

inte fullt och kommer därmed medföra en kostnad för klubben. 
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• Den fysiska träff styrelsen diskuterat i samband med Hund 2015 i Stockholm, kommer inte 

bli av eftersom inte alla kunde. 

• Den lista styrelsen tagit fram över kontaktpersoner för SASK i SBK-distrikten, utökas med 

Veronica i Uppland. Listan får fyllas genom efterlysning via FB som styrelsen måste lägga ut 

inom kort. 

• Redovisning från infomöte med SBK-rasklubbar 1/10: De frågor som diskuterades var de 

nya reglerna för utställningschampionat samt hur framtiden för de avelskonferenser som 

SBK hållit i kan komma att se ut i framtiden. SBK önskar att representanter från de olika 

rasklubbarna ska vara med och arrangera konferensen. Cari får i uppgift att ta fram det svar 

vi redan skickat in på vad rasklubben tycker ang de nya championatsreglerna. 

• Rapport från dialog mellan FS/distrikten/rasklubbarna: Det diskuterades hur SBK ska öka 

medlemsantalet, så att målet uppnås samt en presentation av den nya generalsekreteraren. 

 

§ 10 Ekonomisk rapport 

Ett litet överskott för perioden. Maria får i uppgift att göra en sammanställning för inkomster 

och utgifter efter ett evenemang och återkopplar till arrangören. Jeanette skickar de 

budgetar som klubben fått från arrangörerna av SASK arrangemang under året. 

 

§ 11 Beslut tagna mellan möten  

Inga beslut tagna 

§ 12 Återstående punkter från föregående protokoll 
 Utvecklande av hemsidan.  
 Lathunden till Uppfödare med standardiserad statistik.  

 Kalendern, Veronica har tagit kontakt med Ingrid Wigur för att starta arbetet med 

2016-års kalender, men inte fått någon återkoppling. Kalendern behöver gå till tryck 

under v. 43 för att hinna ut i november. Veronica begär in offert på kostnad för att 

trycka 130, 140, 150 kalendrar.  

 Inbjudan till RAS/RUS 6-8 nov. Jeanette är anmäld. 
 Inbjudan till Avelskonferens 21-22 november. Jeanette är anmäld  
 Avrapportering från Marie Mander från konferensen med C A Sharp har ännu inte 

kommit styrelsen tillhanda.  
 Rapport från Avelsfunktionärsutbildningen: Emma S och Blomman skriver en artikel 

till tidningen. 
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 Ny aktivitetsamordnare – tid har inte funnits att leta vidare men det är något som 

vore värdefullt för styrelsen om vi hittade en person som kunde avlasta oss här. 

§ 13 Övriga frågor 

Årsmötet 2016: Cari får i uppgift att kontrollera med Nina Mellfors om det går att hyra 

Norrköpings BK samt om Nina kan vara ordförande. 

Motioner till årsmötet: Cari får i uppgift att lägga ut en information på hemsidan och 

påminna om att eventuella motioner ska vara inlämnade senast 20 oktober. Jeanette lägger 

upp samma information på FB. 

Det är dags att ta kontakt med valberedningen ang kommande mandatperiod. 

§ 14 Nästa möte 

Nästa möte sker den 15 november kl. 19.00 via telefon. 

§ 15 Mötets avslut 

Jeanette förklarar mötet avslutat. 

 

Vid protokollet:   Mötesordförande: 

 

 

Cari Hansson                                 Jeanette Forssman 

Justerare: 

Emma Sandfjord 
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Resultatrapport för perioden 2015-09-01-2015-09-30

    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 4 200,00 2 400,00 9 000,00 7 500,00

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

3130 Intäkter Rasspecialen 0,00 0,00 24 510,00 23 130,00

3140 Intäkter Vallning 6 900,00 0,00 46 950,00 22 620,00

3150 RASmästerskap 13 385,00 13 900,00 18 640,00 17 535,00

3170 Intäkter Exteriör 0,00 150,00 2 850,00 2 850,00

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

3215 Intäkter Aussiekalender 0,00 0,00 1 550,00 2 013,00

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

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

3330 Hanhundslista 0,00 0,00 200,00 0,00

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 0,00 9 420,00 1 200,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 100,00 300,00 1 575,00 900,00

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

3890 Medlemsavgifter 8 400,00 5 820,00 87 540,00 81 820,00

S:a intäkter 33 185,00 22 570,00 295 379,00 166 163,00
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens 0,00 0,00 1 800,00 5 775,00

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 5 300,00 280,00 11 685,50 5 654,00

4120 Kostnader Läger 0,00 0,00 59 462,50 0,00

4130 Kostnader Rasspecialen 5 285,00 5 370,00 27 015,65 12 293,00

4140 Kostnader Vallning 300,00 1 103,00 26 150,00 16 335,00

4150 Kostnader Rasmästerskap 11 521,00 13 688,00 11 521,00 13 688,00

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

4170 Kostnader exteriör 0,00 0,00 590,00 4 835,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 227,50 36 017,24 42 046,92

4215 Kostnader Kalender 0,00 0,00 305,00 651,00

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 24,50 25,00 90,50

4230 Kostnader PR/Info 500,00 500,00 500,00 1 151,00

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 0,00 8 950,00 2 806,00

4357 Medlemskostnader 0,00 0,00 2 241,00 0,00
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4357 Medlemskostnader 0,00 0,00 2 241,00 0,00
4359 Övriga kostnader 0,00 0,00 0,00 3 400,00

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 0,00 0,00 414,50 0,00

S:a driftkostnader 22 906,00 21 193,00 194 760,39 140 504,76
DELRESULTAT 10 279,00 1 377,00 100 618,61 25 658,24

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram 0,00 0,00 518,00 777,00

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

6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 1 338,00 2 014,00

6250 Porto 0,00 0,00 1 243,50 1 141,00

6310 Klubbförsäkring SKK 0,00 0,00 2 894,00 600,00

6540 ITtjänster 0,00 1 699,00 2 336,00 1 977,00

6570 Bankkostnader 4,50 0,00 489,00 484,50

S:a övriga externa kostnader 4,50 1 699,00 9 088,50 6 993,50
 

Personalkostnader
7614 Utbildning, förtroendevalda 0,00 0,00 6 018,00 4 600,00

S:a Personalkostnader 0,00 0,00 6 018,00 4 600,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 10 274,50 322,00 85 512,11 14 064,74

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR 10 274,50 322,00 85 512,11 14 064,74

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER 10 274,50 322,00 85 512,11 14 064,74

RESULTAT FÖRE SKATT 10 274,50 322,00 85 512,11 14 064,74
BERÄKNAT RESULTAT 10 274,50 322,00 85 512,11 14 064,74
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Balansrapport för perioden 2015-09-01-2015-09-30

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro 134 203,42 196 383,03 10 274,50 206 657,53

S:a
omsättningstillgångar 134 203,42 196 383,03 10 274,50 206 657,53

TOTALT TILLGÅNGAR 134 203,42 196 383,03 10 274,50 206 657,53
 

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 59 961,31 10 274,50 70 235,81

S:a eget kapital 124 789,42 200 027,03 10 274,50 210 301,53
 

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 134 203,42 196 383,03 10 274,50 206 657,53
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