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Protokoll SASK 8/5 2016, via telefon 

Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner, Nina 

Mellfors, Monica Gahlin, Emelie Johnsson, Christina Holmqvist Frånvarande: Emma 

Sandfjord 

§ 1 Mötets öppnade 

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av justeringsman  

Till justerare valdes Christina. 

 

§ 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: inbjudan till grundläggande avelsfunktionärsutbildning 15-16 oktober, Jeanette och 

Maria är intresserade av att delta, men då anmälan inte går ut förrän 9 september, väntar vi 

med att anmäla tills dess. 

Ang: möjlighet att söka funktionärsstipendium, Cari får i uppdrag att undersöka närmre vilka 

kriterier som gäller för att kunna söka. 

Ang: hantering av MT i SBK-tävling, från och med 1/5 går det att sköta all administration 

kring MT i SBK-tävling. 

Ang: information ang de fälttester som genomförts av projektgruppens förslag till nytt MT, 

styrelsen diskuterar informationen. 

Ang: ansökan till utbildning till lämplighetstestare för assistanshundar, ingen åtgärd. 

Ang: brev från Anna Brinning ang klubbens tidning. Styrelsens klargörande: Styrelsen har fått 
in frågor rörande en kostnad för framställningen av tidningen och kompletterar härmed 
beslutet med följande underlag och bakgrundsinformation:  
 
• St relse  har seda   ifrågasatt tta  av e  f sisk tid i g o h har äve  frågat 
medlemmarna. Slutsatsen i dagsläget är att den är en oerhört viktig del av vår verksamhet 
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so  år  % av våra edle ar. De  skapar e  kä sla o h ”vi-a da” so  vi i te ka  å 
via webben eller genom t ex en e-tidning. Styrelsen har även gått ut och frågat 
medlemmarna om de kan tänka sig en e-tidning och endast enstaka var intresserade.  
• Vero i a Hagéus, so  varit redaktör o h la outare av tid i ge  via sitt företag CR reative 
response sedan 2011, har flaggat för att hon ville sluta. Styrelsen har sedan dess försökt 
hitta personer som kan och vill layouta tidningen, men det har varit mycket svårt och de få 
som visat lite intresse har inte haft tillräcklig kompetens och/eller tid. Styrelsen har då tagit 
in offerter från olika håll men dessa blir till marknadspris och därmed helt orimliga. De 
innebär också att vi – förutom det höga priset – måste bistå med material i form av en 
redaktör. 
 
Styrelsen såg därför bara två möjligheter och det var att lägga tidningen vilande med risk för 
att tappa edle ar o h ”klu kä sla” alter ativt att vi åste försöka hitta e  lös i g 
med Veronica så att vi fortsatt kunde erbjuda en tidning till våra medlemmar. 
 
• St relse  föreslog att CR reative respo se fakturerar klu e  5  kr i kl 
moms/nummer, vilket accepterades. Detta är inget arvode utan faktureras av CR creative 
response. Beloppet är långt under marknadspris, men resterande summa sponsras av CR 
creative response.  
 
• I eräk i ge  fa s då o kså att vi äve  orde ku a få i  fler a o sörer, för att 
kompensera kostnaden.   
• När Vero i a slutar ed tid i ge , ko er ho  att sluta helt, dvs ho  ko er varke  att 
stanna som redaktör eller layoutare, men troligen kommer det att vara lättare att hitta en 
redaktör bland klubbens medlemmar och så får layouten eventuellt läggas ut till ett företag 
eller mediaskola för förhoppningsvis en fortsatt rimlig peng –  om inte medlemmarna önskar 
något annat. Det finns inget kontrakt mellan klubben och CR creative response, men 
Veronica har i första skedet garanterat att sköta produktionen av alla nummer under 2016. 
 
• Vi har i la d ehov av professio ella tjä ster, t e  tid i ge , a dra tr ksaker o h 
hemsidan, och vi kan inte räkna med att kompetensen ska finnas bland våra medlemmar 
eller förvänta oss att få det gratis – lika lite som vi skulle kunna få t-shirts med tryck utan 
kostnad av någon medlem med reklamtryckeri. Tidningen är dessutom inte en engångssak, 
utan produceras med 4 nummer per år á ca 30 arbetstimmar (tid för redaktör och layout 
inräknat), vilket blir totalt ca 1200 arbetstimmar/år. 
 
• Beslutet att tid i ge  skulle fortsätta produ eras av Vero i as företag, fast u ot e  
kostnad om 5 000 kr inkl moms/nummer, togs slutgiltigt på årsmötet, där ärendet även 
diskuterades. Beloppet fanns med i budgeten och ingen medlem har opponerat sig – och 
inte heller revisorerna, som fick del av både planen för året och budgeten innan 
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handlingarna lades upp på hemsidan. 
 

§ 6 Avelsrådet:  

Avelskonferens planeras till den 12-13 november och Ankan Edoff är bokad som föreläsare. 

Plats för konferensen är ännu inte bestämd. 

 

Avelsutbildningen: Andra omgången av utbildningen är i princip klar. Alla deltagare kommer 

inte att bli godkända denna gång pga att de inte deltagit tillräckligt. Dessa deltagare kommer 

att erbjudas en plats i kommande utbildningsomgång. Vissa deltagare har även fått 

kompletteringsuppgifter. 

Godkända deltagare av avelsutbildningen: Inga nya uppfödare certifierade i nuläget. 

Uppfödarlistan: En uppfödare har tillkommit på listan under april. 

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

På styrelsens fråga till avelsrådet om vad som gäller vid parningar mellan röd- och 

merlefärgade hundar efter artikel i Hundsport Special 1 mars 2016 är svaret att detta inte 

berör vår ras. 

Ang framtagande av en idealprofil för MH. Avelsrådet har arbetat fram ett förslag. Det 

kommer att bli ett möte på Lilla Edets brukshundklubb den 29 maj tillsammans med Owe 

Andersson där den profilen kommer diskuteras. Medlemmar ur styrelsen kommer att delta. 

Inbjudan har även gått till avelsrådet. 

 

§ 7 PR/Info 

- Tidningen: Deadline den 20 maj för kommande nummer. Styrelsen diskuterar olika ämnen 

som skulle vara av intresse att inhämta artiklar kring. Plats kommer att lämnas för reportage 

från årets bruksläger. 

- Hemsidan: Jeanette, Veronica och Emma har haft telefonmöte och tagit fram hur sidan ska 

uppdateras. Ett nytt möte med Henrik är inplanerat. Uppdateringen kommer ske inom kort. 

-Facebooksidan: God stämning råder.  

- Blocket: bordläggs. 

- Brev till potentiella sponsorer: Bordläggs. 
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- 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 30 april uppgick till 743.  

 

§ 8 Verksamhet:  

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

pågår.  

Bruksläger 3-5/6 2016; Några enstaka platser kvar. Fortsatt planering pågår.  

Aussie-SM i agility (Rasmästerskap 2016); planering pågår. 

Rasspecialen 3/7 2016; Planering pågår men styrelsen inväntar fortfarande ytterligare 

information för att inbjudan och anmälan ska kunna läggas upp på hemsidan och FB. Det 

kommer göras ytterligare ett upprop på FB om funktionärshjälp samt sponsorer.  

Vallning; Guldtackan kommer att hållas den 29-31/7 i Klämmestorp. Ett fåtal platser finns 

kvar, men dessa kommer troligen bli fyllda. 

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

Kongressen 13-15/5 Jeanette och Cari kommer att delta. Styrelsen frågade hur styrelsen 

ställer sig till förslaget till reviderat MT. En majoritet anser att klubben ska bifalla det förslag 

som arbetsgruppen tagit fram men gav Cari och Jeanette mandat att ta ställning på 

kongressen efter rasklubbsmötet. Även avelsrådets synpunkter ska inhämtas. 

Rapport från telefonkonferens med SBK, UG avelssamordning, tema exteriörbeskrivningar i 

Lathunden. Rasklubben saknar ett relativt stort antal exteriörprotokoll. Cari får i uppgift att 

kontakta Ingela Bergare och fråga om hon har någon vetskap om var de kan finnas. De 

protokoll som finns är inlagda i Lathunden. Det är troligt att det kommer att delas ut ett 

antal gratislicenser till Lathunden, till rasklubbarna, för att fler ska kunna hjälpas åt med 

statistikbearbetning. Det är viktigt att ta fram hur statistiken ser ut för vår ras ang exteriören 

för att se vilka punkter som behöver finnas kvar på framtida exteriörbeskrivningsprotokoll. 

Detta är även viktigt för att kunna ta i beaktande inför framtida revideringar av RAS samt till 

framtida exteriördomarkonferenser.  

 

Det kommer att bli fler raser under 2017 som kommer att kunna omfattas av mentalindex.  
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2017 kommer Avelsdata att göras om, så att man bla ska kunna använda sig av HD-

index/mental-index för att kunna göra ex provparningar. 

MH/MT; inget nytt. 

Uppföljning av verksamhet: vallningshelgen 7-8 maj blev endast en dag, den 8 maj. 6 hundar 

deltog. Det har genomförts en exteriörbeskrivarexamination den 24 maj i Södertälje på vår 

ras. Marie Mander medverkade, fem hundar deltog vid beskrivningen som var inofficiell. 

Marie Mander godkändes dock inte. 

Lathunden: Ingen ny statistik redovisades. 

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

Årets aussie: Jeanette lägger ut Monicas text ang en fråga om poängbedömningen på FB. 

Monica blir kontaktperson och sammanställer. Frida Tenghede har sagt Ok till att ta fram en 

poängbedömning av grenen Drag. 

ASCA protokoll till Lathunden: Veronica har varit i kontakt med Per Edorson som i sin tur 

kontaktat Maria Dahlberg ang hur och om det är möjligt att mata in resultaten från de ASCA-

prov som avhållits i Sverige. 

 

§ 9 Ekonomisk rapport:  

Perioden redovisade ett litet underskott. Främst på grund av kostnader för tidningen och 

årsmötet. 

 

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten: Styrelsen har godkänt att två 

medlemmar, Linnea Lundberg och Annelie Nilsson, får gå utbildning till MH-figuranter 8-10 

juli i Gällivare för en kostnad av 800:-/styck. 

 

§ 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 

eventuellt skapa Yahoo-konton för att prova om det underlättar i arbetet med 

mailkorrespondensen.  

§ 12 Övriga frågor: styrelsen gick igenom den prio-lista som finns i Google-kalendern. 
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§ 13 Nästa möte blir den 12 juni, kl 19.00 via telefon 

§ 14 Mötets avslut 

Jeanette Forssman avslutade mötet. 

……………………………………………….  ………………………………………………. 
Cari Hansson     Jeanette Forssman 

Sekreterare     Ordförande 

 

………………………………………………… 

Christina Holmqvist 

Justerare 
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Balansrapport för perioden 2016-04-01-2016-04-30

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar

1700 Förutbet kostn/upplupna
int 6 250,00 0,00 0,00 0,00

1920 PlusGiro 170 754,89 224 673,39 2 707,01 221 966,38

S:a
omsättningstillgångar 177 004,89 224 673,39 2 707,01 221 966,38

TOTALT TILLGÅNGAR 177 004,89 224 673,39 2 707,01 221 966,38
 

SKULDER & EGET
KAPITAL

 

Eget kapital
2069 Årets resultat 190 206,19 190 206,19 0,00 190 206,19

Beräknat balanserat
resultat 15 276,30 34 467,20 2 707,01 31 760,19

S:a eget kapital 174 929,89 224 673,39 2 707,01 221 966,38
 

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

2 075,00 0,00 0,00 0,00

S:a kortfristiga skulder 2 075,00 0,00 0,00 0,00
TOTALT SKULDER &
EGET KAPITAL 177 004,89 224 673,39 2 707,01 221 966,38
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Resultatrapport för perioden 2016-04-01-2016-04-30

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3110 Intäkter MH/MT 0,00 4 800,00 0,00 4 800,00

3120 Intäkter Läger 17 300,00 40 300,00 24 600,00 84 600,00

3140 Intäkter Vallning 1 455,00 14 050,00 16 095,00 32 800,00

3161 Intäkter Avelsutbildning 0,00 0,00 900,00 0,00

3170 Intäkter Exteriör 0,00 1 200,00 1 200,00 1 800,00

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

3215 Intäkter Aussiekalender 130,00 50,00 2 550,00 1 450,00

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 0,00 460,00 0,00

3320 Uppfödarlista 200,00 400,00 6 200,00 4 400,00

3350 Intäkter Lokalområden 350,00 0,00 350,00 0,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 160,00 175,00 300,00 275,00

3880 Övriga bidrag 0,00 0,00 3 000,00 0,00

3890 Medlemsavgifter 7 460,00 15 900,00 39 220,00 40 100,00

S:a intäkter 27 055,00 76 875,00 94 875,00 171 545,00
 

Driftkostnader
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 908,00 240,00 7 430,00 6 182,00

4022 Priser, medaljer 0,00 0,00 3 601,00 1 201,00

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

4110 Kostnader MH/MT 360,00 209,00 360,00 209,00

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

4130 Kostnader Rasspecialen 1 972,00 0,00 1 972,00 0,00

4140 Kostnader Vallning 7 450,00 6 950,00 7 450,00 6 950,00

4210 Kostnader Tidning 18 145,01 17 933,21 22 665,01 17 933,21

4215 Kostnader Kalender 317,50 305,00 317,50 305,00

4220 Kostnader Raskompendium 25,00 25,00 25,00 25,00

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

4357 Medlemskostnader 122,50 1 516,00 1 682,50 1 516,00

4358 Medlemsavgifter 200,00 0,00 560,00 0,00

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

S:a driftkostnader 29 500,01 27 185,21 46 063,01 44 368,21
DELRESULTAT 2 445,01 49 689,79 48 811,99 127 176,79

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader

5420 Dataprogram 259,00 259,00 518,00 259,00
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20160507 294565  Svenska Australian ShepherdKlubben

https://secure.economic.com/secure/#! 2/2

5420 Dataprogram 259,00 259,00 518,00 259,00
6070 Representation och uppvaktningar 0,00 0,00 0,00 270,00

6110 Kontorsmaterial 0,00 1 338,00 60,00 1 338,00

6250 Porto 0,00 0,00 185,00 366,00

6540 ITtjänster 0,00 0,00 396,00 278,00

6570 Bankkostnader 3,00 4,50 616,50 463,50

S:a övriga externa kostnader 262,00 1 601,50 1 775,50 2 974,50
 

Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 2 707,01 48 088,29 47 036,49 124 202,29

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 2 707,01 48 088,29 47 036,49 124 202,29

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER 2 707,01 48 088,29 47 036,49 124 202,29

RESULTAT FÖRE SKATT 2 707,01 48 088,29 47 036,49 124 202,29
BERÄKNAT RESULTAT 2 707,01 48 088,29 47 036,49 124 202,29
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