
Protokoll SASK 10/4 2016, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria 
Romner, Nina Mellfors, Monica Gahlin, Emelie Johnsson Frånvarande: 
Christina Holmqvist, Emma Sandfjord

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Emelie.

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna med en påminnelse till
samtliga styrelsemedlemmar att senast den 18/4 ha uppdaterat sin profil 
till hemsidan och skickat in den till Veronica.

§ 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: inbjudan till telefonkonferens med utskottsgrupp avelssamordning. 
Cari och Jeanette kommer att delta den 21/4

Ang: inbjudan till utbildning till mentalbeskrivare-valp. Jeanette 
vidarebefordrar till avelsrådet för att undersöka om intresse finns. 

Ang: en hund ytterligare har lagts till på listan över hundar 
diagnostiserade med EP.

Ang: motion från kelpieklubben ang hinderhöjder samt apportvikter. 
Styrelsen ställer sig bakom kelpieklubbens motion.

§ 6 Avelsrådet: 

Då Anna och Lena ägnar stor del av sin tid till avelsutbildningen ställer 
styrelsen fråga om det behövs ytterligare medlemmar till avelsrådet som 
förstärkning.

Styrelsen önskar en uppdatering ang den avelskonferens som planeras 
under året.
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Avelsutbildningen: En ny utbildningsomgång är igång. Det kommer som 
mest genomföras en utbildning per år under mörka halvåret. Utbildningen 
väder sig endast till klubbens medlemmar. Deltagare som ej står med på 
uppfödarlistan betalar 300:-.

Godkända deltagare av avelsutbildningen: Inga nya uppfödare certifierade 

Uppfödarlistan: I januari tillkom det 24 uppfödare på listan. I februari 
tillkom det 5 stycken. Det tillkom ingen ny i mars. Total per 31 januari var 
32 stycken. Förtydligande: alla som inte betalat 200:- samt lämnat in 
statistik,  före 1 mars varje år, plockas bort. De som senare önskar läggas 
till måste betala och lämna statistik innan de läggs in. 

Hälsoenkäten: är under bearbetning/uppdatering. Styrelsen önskar 
tidsplan.

Styrelsen ställer frågan till avelsrådet om vad som gäller vid parningar 
mellan röd- och merlefärgade hundar efter artikel i Hundsport Special 1 
mars 2016. En avstämning med SKK för att säkerställa att samma syn på 
detta mellan rasklubben och SKK finns.

Styrelsen ger samtliga förtroendevalda inkl. avelsrådet i uppdrag att 
senast den 1 maj ge förslag på en MH-idealprofil (skickas till 
ordforande@sask.nu). Jeanette som redan idag är kontaktperson i 
avelsrådet, går in och bidrar ytterligare för att mentalitetsfrågan ska lyftas
och prioriteras. Tanken är bl a ett möte före sommaren med Owe 
Andersson i Lilla Edet och att vi ska knyta till oss ytterligare utomstående 
kompetens för att arbetet ska bli så täckande och givande, som det bara 
går. Bland annat har Jörgen Karlsson sagt ok som bollplank. 

§ 7 PR/Info
- Tidningen: Efter att ha inhämtat offerter på vad det skulle kosta klubben 
att lägga ut arbetet med tidningen på någon extern, beslutar styrelsen att 
det i nuläget är mer förmånligt för klubben att löpande ge Veronica ett 
arvode på 5000:-/nummer för att hon ska fortsätta som redaktör och 
ansvara för hela produktionen. Veronica deltog inte i beslutet. Styrelsen 
var enig. 
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- Hemsidan: Maria och Emma får i uppdrag att uppdatera den 
Googlekalender som skapats för styrelsen, samt att inför varje 
styrelsemöte informera styrelsen om vilka viktiga deadlines som är 
aktuella. Det har inkommit en fråga ang hur poängberäkningen för Årets 
Aussie är tänkt. För att få input från aktiva inom respektive gren, beslutar 
Styrelsen, att lägga ut frågan på FB, Monica får i uppdrag att ta fram en 
text som sedan Jeanette lägger upp. Drag, kommer att läggas till som ny 
gren 2016. Cari får i uppdrag att kontakta Frida Tenghede och be henne 
dra upp riktlinjer för poängberäkning.

-Facebooksidan: God stämning råder. Information till de nya 
styrelsemedlemmarna om vilka regler som gäller.

- Blocket: bordläggs.

- Brev till potentiella sponsorer: Bordläggs.

- Brev till nya valpköpare: brevet behöver ses över och eventuella 
uppdateringar göras.

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

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31 mars uppgick till 753. 

§ 8 Verksamhet: 
Aussie-SM i Bruks och lydnad (Rasmästerskapet i bruks och lydnad) 2-4/9 
2016; planering pågår. 

Bruksläger 3-5/6 2016; planering pågår. 

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

Rasspecialen 3/7 2016; Nina Melfors är CUA. Platsen är bestämd till 
Järfälla. Rallylydnaden sköts av Yvonne Högberg. Även exteriörbeskrivning 
planeras. Nina och Yvonne ska träffas på platsen i slutet av april för 
närmare planering. Det görs ett upprop på FB om funktionärshjälp samt 
sponsorer.

Vallning; 16-17/4 samt 7-8/5, båda kurserna har tillräckligt med bokningar 
för att gå med ett överskott. Guldtackan kommer att hållas den 29-31/7 i 
Klämmestorp. En inbjudan läggs ut på FB samt hemsidan. Den preliminära 
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budget som kommit in har godkänds. En anmälningsavgift kommer att 
begäras.

Lydnadsdag med Jenny Wibäck den 26/6 kommer att bli fullbokad.

Kongressen 13-15/5 Jeanette och Cari kommer att delta. Jeanette deltar 
som representant för Brukshunden.

MH/MT; Uppfödar- MH på Skövde BK 19/6 samt planerat MT 24/9 i 
Helsingborg.

Uppföljning av verksamhet: På den exteriörbeskrivning som hölls den 20/2 
i Rödeby, deltog 8 hundar. Den 28/2 hölls en prova på dag i drag i 
Göteborg.

Lathunden: Ingen ny statistik redovisades.

Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Inget att rapportera.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Perioden redovisade ett överskott. Främst tack vare en medlemsökning 
samt intäkter för vallningskurser och brukslägret. Kostnader för tidningen 
kommer nästa period.

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten: Inga beslut 
tagna.

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
Hemsidans uppdatering pågår, brev till sponsorer pågår, avrapportering 
från C A Sharps föreläsning som Marie Mander skulle ha lämnat in sedan 
september 2015, uppdatering av distriktlistan pågår, sökning efter en 
aktivitetssamordnare bör påbörjas på nytt. Styrelsen ska skapa Yahoo-
konton för att prova om det underlättar i arbetet med 
mailkorrespondensen. 

§ 12 Övriga frågor: Veronica undersöker möjligheten att kunna lägga till 
protokoll från ASCA-proven som avhållits under åren, i Lathunden. Barbro 
Olsson kanske har svaret på hur stor plats det finns i programvaran. Per 
har erbjudit sig att fortsätta bistå med sitt arbete och kunskap i 
Lathunden.

§ 13 Nästa möte blir den 8 maj, kl 19 via telefon
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 finns på www.sask.nu

4



§ 14 Mötets avslut
Jeanette Forssman avslutade mötet.

……………………………………………….
……………………………………………….

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Emelie Johnsson
Justerare
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