
Protokoll SASK 17/1 2016, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari 
Hansson, Maria Romner, Åsa Holmqvist, Christina Holmqvist

Frånvarande: Emma Farhang, Emma Sandfjord

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Maria Romner.

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: enkät från SBK ang rasklubbarnas verksamhet: Cari och Veronica 
fyller i och skickar in.

Ang: inbjudan till telefonmöte ang MT-revideringen: Cari och Veronica 
deltar från SASK

Ang: Info att SBK tar över ansvaret för certiiering av assistanshundar, 
ingen åtgärd mer än att en information lades upp på FB.

Ang: Minnesanteckningar från RAS/RUS konferens, ingen åtgärd

Ang: Inbjudan till utbildning i Lathunden: Per anmäler sig och han frågar 
även Emma S och Lena S.

Utgående: Text till Köpa hund och SKK hemsida, Jeanette skickar in SASK:s 
förslag då SKK önskade reviderad och nerkortad text.

§ 6 Avelsrådet: 
Avelsutbildningen: En ny utbildningsomgång är i startgroparna och även 
denna omgång är fylld.

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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Den planerade mentaldagen för uppfödare 2016 kommer eventuellt göras 
mer allmän och läggas som en halvdag ihop med årsmötet.

Godkända deltagare av avelsutbildningen: Inga nya uppfödare certiierade 

Uppfödarlistan: Det har tillkommit två uppfödare på listan under 
december.

Brev till uppfödare: Cari får i uppgift att skicka brevet till de uppfödare som
vi fått mailadresser till från SBK. Listan innehåller uppfödare som 
registrerat kull/kullar under de senaste tre åren. Brevet ska också 
publiceras på Uppfödarsidan på FB samt på hemsidan.

Hälsoenkäten: Avelsrådet har ny hälsoenkät på sin agenda.

Styrelsen ställer frågan till avelsrådet om/när det är dags att starta upp 
arbetet med att revidera raskompendiet.

§ 7 PR/Info
- Tidningen: Veronica tar tillbaka hela ansvaret för utgivningen av 
tidningen. Styrelsen beviljar att det sker i utbyte mot ett arvode.

- Hemsidan: Ansökningsformuläret till Årets Aussie samt ansökan om 
diplom, är öppet under januari månad. Jeanette lägger upp en påminnelse 
på FB, ang att skicka in resultat. Det är dags att uppdatera hemsidans 
kalender med aktuella datum.

-Facebooksidan: Styrelsen diskuterar frågan ang ny administratör av sidan 
och beslutar att skicka en förfrågan till personer som är aktiva på sidan.

- Blocket: En eventuell annons med sökord kopplat till rasen skulle kosta 
11000 kr /år enligt den ofert Maria fått. Styrelsen beslutar att avvakta, då 
kostnaden bedöms för stor i relation till de få sökkriterier som vi kunde 
använda.

- Brev till potentiella sponsorer: Bordläggs.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Bordläggs. 
Jeanette skissar på utkast.

- Kalendern för 2016: Det återstår endast ett fåtal. Önskemål har kommit 
om att ler hundar kanske kan vara med – styrelsen framför synpunkten.

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 
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klubbens alla medlemmar. Mer info inns på www.sask.nu

2



- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31 december uppgick till 748. 
Enligt jordbruksverket inns det 2810 Australian shepherds i Sverige per 31
december 2015. Enligt SKK har det registrerats 408 st under 2015 en 
minskning med 1,9 % jmf föregående år.

§ 8 Verksamhet: 
Årsmötet 2016; 13 mars på Norrköpings BK och Nina Melfors kommer vara 
ordförande. Styrelsen träfas och har ett arbetsmöte den 12 mars. Cari 
skickar ut förra årets verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan till 
styrelsen, att ha som underlag till 2016 års plan. Styrelsen får i uppgift att 
arbeta med detta under tiden fram till nästa möte. Maria skickat bokslutet 
till revisorerna så snart det är klart.

Aussie-SM (Rasmästerskapet i bruks och lydnad) 2-4/9 2016; planering 
pågår. 

Bruksläger 3-5/6 2016; planering pågår. Budgeten som skickats in 
godkänns. Åsah får i uppgift att med förra årets inbjudan som grund, 
skriva ihop en ny inbjudan. Åsah får i uppgift att kontakta Carina Alnegren 
för aktuella uppgifter samt för att bestämma vem som ska ta emot 
anmälningarna.

Aussie-SM (Rasmästerskap) i agility 2016; ansökt till att hållas den 24-25 
september på Stockholms Hundarena i samarrangemang med Solna-
Sundbyberg BK.

Rasspecialen 3/7 2016; Nina Melfors är tillfrågad om hon kan agera CUA 
för utställningen och har accepterat uppdraget. Det är fortfarande inte 
klart var utställningen ska hållas i Stockholms distriktet. En fråga skickas 
till SBK/SKK om det inns möjlighet att vi får lytta utställningen till 
Norrköping. 

Vallning; Inget att rapportera

MH/MT; Inget att rapportera

Uppföljning av verksamhet: Stockholms hundmässa: rasmontern var 
mycket välbesökt under lördagen, något färre på söndagen. Försäljning av 
kalendrar, raskompendier, dekaler samt tidigare utgivna nummer av 
tidningen, gick bra. Ingen rapport från MyDog, utöver att rasmontern vann
första pris som bästa monter. Ett stort tack riktas till de som deltog och till 
Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
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Sandra Wesa som var ansvarig. Maria får i uppgift att kontakta Sandra 
Wesa för ytterligare rapport.

Lathunden: Statistik över MH/HD/AD/ögonlysning visar på att det inte sker 
någon större förändring i resultaten över de år som inns inlagda i 
Lathunden. Nya iler kommer ges ut i februari. Styrelsen beslutar att de 
uppfödare som står med på uppfödarlistan kan be att få en statistisk 
sammanställning av sin uppfödning en gång per år.

Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Ledningen för landslaget i 
lydnad är avsatt. 

Hur framtidsplanerna ser ut, är dock inte klara. 

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Perioden redovisade ett underskott, men det ser ut som om året kommer 
redovisa ett litet överskott. Maria får i uppgift att göra en preliminär 
budget för 2016.

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten: Styrelsen har 
beslutat att ansökan godkänns om rasmästerskap/SM i agility den 24-25/9 
i samarbete med Solna-Sundbyberg BK.

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
Hemsidans uppdatering pågår, brev till sponsorer pågår, avrapportering 
från Marie Mander inväntas sedan september, uppdatering av distriktlistan
pågår, sökning efter en aktivitetssamordnare bör påbörjas på nytt. 
Valberedningens arbete. Styrelsen ska skapa Yahoo-konton för att prova 
om det underlättar i arbetet med mailkorrespondensen. 

§ 12 Övriga frågor:

§ 13 Nästa möte blir den 7 februari, kl 19 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette Forssman avslutade mötet.

Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska Brukshundklubben (SBK). 
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……………………………………………….
……………………………………………….

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Maria Romner
Justerare
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Balansrapport för perioden 2015-12-01-2015-12-31

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro 134 203,42 194 726,77 23 971,88 170 754,89

S:a
omsättningstillgångar 134 203,42 194 726,77 23 971,88 170 754,89

TOTALT TILLGÅNGAR 134 203,42 194 726,77 23 971,88 170 754,89
 

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 58 305,05 23 971,88 34 333,17

S:a eget kapital 124 789,42 198 370,77 23 971,88 174 398,89
 

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 134 203,42 194 726,77 23 971,88 170 754,89
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Resultatrapport för perioden 2015-12-01-2015-12-31

    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 3 240,00 13 800,00 13 280,00

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 0,00 0,00 58 130,00 22 620,00

3150 RASmästerskap 0,00 0,00 18 440,00 19 565,00

3170 Intäkter Exteriör 0,00 450,00 4 050,00 3 450,00

3210 Intäkter Tidning 160,00 400,00 3 010,00 1 100,00

3215 Intäkter Aussiekalender 5 190,00 7 960,00 9 790,00 10 983,00

3220 Intäkter Raskompendium 600,00 600,00 600,00 1 105,00

3320 Uppfödarlista 600,00 600,00 5 600,00 7 200,00

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

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 0,00 20 920,00 1 200,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 800,00 1 200,00 2 375,00 2 700,00

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

3890 Medlemsavgifter 4 650,00 15 750,00 111 490,00 113 200,00

S:a intäkter 12 000,00 30 200,00 359 939,00 219 683,00
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens 1 050,00 0,00 4 650,00 5 905,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 672,00 0,00 6 854,00 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 0,00 2 533,00 17 685,50 14 534,00

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

4130 Kostnader Rasspecialen 0,00 0,00 27 015,65 14 327,73

4140 Kostnader Vallning 0,00 0,00 40 546,00 16 335,00

4150 Kostnader Rasmästerskap 0,00 0,00 14 881,00 18 842,00

4160 Kostnader Avelsrådet 3 820,00 0,00 4 172,00 9 888,00

4170 Kostnader exteriör 0,00 903,00 380,00 7 914,00

4210 Kostnader Tidning 17 958,38 21 064,65 72 282,58 80 102,53

4215 Kostnader Kalender 0,00 7 041,62 8 580,00 7 692,62

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 48,75 25,00 3 213,25

4230 Kostnader PR/Info 5 681,00 4 272,00 8 901,00 16 048,00

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 0,00 17 250,00 2 806,00

4357 Medlemskostnader 0,00 0,00 2 813,80 0,00
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4357 Medlemskostnader 0,00 0,00 2 813,80 0,00
4358 Medlemsavgifter 0,00 0,00 350,00 340,00

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

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 6 786,00 0,00 7 200,50 0,00

S:a driftkostnader 35 967,38 35 863,02 294 950,53 223 239,47
DELRESULTAT 23 967,38 5 663,02 64 988,47 3 556,47

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram 0,00 0,00 777,00 1 036,00

6070 Representation och uppvaktningar 0,00 2 089,00 270,00 2 089,00

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

6250 Porto 0,00 36,50 1 243,50 1 317,50

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

6540 ITtjänster 0,00 259,00 2 336,00 2 236,00

6570 Bankkostnader 4,50 1,50 502,50 535,00

S:a övriga externa kostnader 4,50 2 386,00 9 361,00 9 827,50
 

Personalkostnader
7614 Utbildning, förtroendevalda 0,00 1 000,00 6 018,00 5 600,00

S:a Personalkostnader 0,00 1 000,00 6 018,00 5 600,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 23 971,88 9 049,02 49 609,47 18 983,97

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR 23 971,88 9 049,02 49 609,47 18 983,97

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER 23 971,88 9 049,02 49 609,47 18 983,97

RESULTAT FÖRE SKATT 23 971,88 9 049,02 49 609,47 18 983,97
8999 Redovisat Resultat 0,00 18 983,97 0,00 18 983,97

BERÄKNAT RESULTAT 23 971,88 9 934,95 49 609,47 0,00
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