
Protokoll SASK 12/6 2016, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Nina Mellfors, Emelie Johnsson (deltog 

från § 5 och MAS-diskussionen), Christina Holmqvist, Veronica Hagéus

Frånvarande: Cari Hansson, Emma Sandfjord, Monica Gahlin

§ 1 Mötets öppnade

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av sekreterare samt justeringsman

Till sekreterare valdes Veronica och till justerare Maria.

§ 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 assistanshundutbildningshelg (ansökan ska vara SBK tillhanda senast 1/8). 

Ingen åtgärd.

Ang. generell dispens för lösa hundar från naturvårdsverket. Informationen är skickad till 

alla klubbar från SBK men Cari har även skickat till Maria Ihrén inför Rasmästerskapet. 

Ang. remiss om lydnadsprovsregler 2017 (svar senast 31/7). Cari har skapat en Facebook-

grupp där reglerna kan diskuteras. 

Ang. ansökan om prov för 2017. Cari tillfrågas vilket sista datum är i september och detta 

ska sedan in i vår Google-kalender. 

Ang. info från SKK om förfrågan att godkänna MAS som ras. Christina kontaktar Annika 

Klang på SKK samt Agneta Olsson på SBK, så vi får korrekt fakta på hur vi ska gå tillväga 

för att skicka in vår protest.Vi motsätter oss å det starkaste att MAS utgår ifrån vår 

rasstandard och att de anser att raserna kan paras.

§ 6 Avelsrådet

Karin Blom har avgått ur avelsrådet. Lena Stangvik har flaggat upp för att delvis göra 



detsamma och ev. endast fortsätta arbeta med avelsutbildningen.

Godkända deltagare av avelsutbildningen: Inga nya uppfödare diplomerade.

Uppfödarlistan: 3 uppfödare har tillkommit på listan. 

Diskuterades hur vi ska få uppfödare att fylla i rätt siffror i sin statistik på uppfödarlistan. 
Vi beslutade att Maria genomför stickkontroller och meddelar de uppfödare som behöver 
ändra/uppdatera sin statistik. Alla uppfödare på listan måste fylla i alla fält i formuläret, 
finns ingen statistik för någon uppgift, fyller de i siffran 0 %. 

En gång per år ska uppfödare ha möjlighet att få ut statistik om sin uppfödning från 
Lathunden. Per Edorson fortsätter att hjälpa oss detta. 

§ 7 PR/Info

• Tidningen: Nr 2 2016 är på gång, med många trevliga artiklar. Den beräknas komma ut i 

slutet av juni.  

• Hemsidan: Jeanette och Veronica ska ha telefonmöte med Henrik under vecka 24. Planen 

är att lansera den nya layouten i samband med att tidningen kommer ut. 

• Facebooksidan: God stämning råder. 

• Blocket: Bordläggs.

• Aussiekalendern läggs till som en fast post i protokollen. Arbetet med nästa års kalender 

bör påbörjas under tidig höst.

• Brev till potentiella sponsorer: Jeanette och Veronica har arbetat med brevet. Ett färdigt 

förslag ska finnas till nästa styrelsemöte. 

• Brev till nya valpköpare: Jeanette och Veronica har arbetat med brevet. Ett färdigt förslag 

kommer att finns i början av juli.

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

utkast.

• Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31 maj uppgick till 733. 

§ 8 Verksamhet

• Jeanette ska ta fram ett förslag till projektplan för ett djupare mentalitetsarbete. Mötet med 

Owe Andersson i Lilla Edet 29 maj var mycket givande och han tyckte att MH-profilen 

som avelsrådet tagit fram var bra. Jeanette, Cari och Emelie från styrelsen var på plats och 



Veronica deltog via telefon. Ingen från avelsrådet medverkade. Owe pekade på social 

säkerhet/trygghet, nyfikenhet och föremålsintresse som de viktigaste delarna där vi bör 

hålla fokus. Förutom Owe har Ingrid Tapper sagt att hon är positivt inställd till att bidra 

med sin kunskap. Även Jörgen Karlsson har sagt ok till att vara bollplank. Förslag till 

projektplan beräknas vara klar i juli och ska då presenteras för avelsrådet. 

• 40 anmälningar till Rasspecialen, fullt på rallyn och 10 hundar anmälda till 

exteriörbeskrivningen. Anmälan stänger 12/6. Fortfarande lite osäkert med funktionärer och 

även sponsorer. De ev. sponsorer som finns bör komma med i annonsen i tidningen. Nina 

kollar med Sandra vilka rosetter som finns sedan förra året och med Yvonne vilka pokaler 

hon önskar till Rasmästarna i rallyn. Veronica beställer sedan dessa via Glentons. Nina 

kollar också med Sandra om hon kan ta med ett extra tält och mässkitet till utställningen.  

Hur vi ska göra med vår Rasspecial för framtiden måste diskuteras vidare. Ett alternativ kan 

vara att hyra in oss i samband med en SKK-länsklubbutställning (och då hålla vår 

utställning på samma ställe varje år.) Det är väldigt mycket jobb för SASK och tyvärr få 

som vill engagera sig. 

• Lydnadsdagen med Jenny Wibäck 26/6 är fullbokad och inkluderar även åhörare.

• Guldtackan är fullbokad (29–31 juli, Sandhem). Ett avhopp pga sjukdom, men fylls av 

reserv. 

• MH/MT: Uppfödar-MH:t i Skövde 19/6 ser ut bli fullbokat tack vare andra raser. MT i 

Helsingborg 24 september är planerat och en förfrågan bland medlemmarna måste ut i 

sommar för att se om arrangemanget ska genomföras eller inte. 

• Rasmästerskap i bruks och lydnad 2–4 september i Håverud: Arbetet löper enligt plan. 

Maria Ihréns upprop på FB till alla uppfödare om att sponsra med 500 kr eller priser till 

prisbordet gjorde stor succé. Veronica har påmint Maria om underlag till annonsen i 

tidningen. 

• Aussie-SM i agility (Rasmästerskap 2016) den 25 september genomförs som ett 

samarrangemang med Solna-Sundbyberg BK. Arbetet fortskrider enligt plan.

• 12/11 eller 13/11 är prel. datum för en uppfödarträff/avelskonferens med Ankan Edoff för 

i första hand de som gått avelsutbildningen.  

• Uppföljning av verksamhet: Cari och Jeanette deltog på kongressen 13–15/5, som var 

givande och trevlig. Bl.a. föreläste en framtidsforskaren Troed Troedsson om att inte fastna 

i det gamla, utan tänka brett, nytt och utanför ramarna. SASK röstade ja till nytt mentaltest 



(MT) 2017, efter ingående och djupa diskussioner med övriga rasklubbar då det inte fanns 

något vettigt motförslag. Brukslägret är genomfört i Håverud och blev mycket lyckat. 

Styrelsen tackar Carina Alnegren och Maria Ihrén för insatserna. Veronica mailar Carina 

Alnegren länken till uppföljningsenkäten. 

• Prio-listan: Svar på remissen för lydnadsreglerna senast 31/7.

• Maria uppdaterar Google-kalendern med sista anmälningsdatum för prov 2017 samt tar 

bort det som är avklarat. 

• Lathunden: Ingen ny statistik redovisades.

• Årets Aussie: Frågan angående reglerna skjuts vidare till nästa styrelsemöte. Monica har 

bollen. 

• ASCA-protokollen in i Lathunden: Per har skickat protokollen till Maria Dahlberg, som 

lovat att återkomma när hon hunnit kika på dem och se vad som kan göras. Detta svar fick 

vi 31/5.  

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

§ 9 Ekonomisk rapport: 

Perioden redovisade ett överskott, mest tack vare lägret och nya uppfödare till 

uppfödarlistan. De största kostnaderna stod tidningen samt kongressen för. 

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten: Marie Johansson har fått ok på att 

gå en CUA-utbildning i oktober på Öland. Hon bekostar denna själv. Marie har även gått 

exteriörbeskrivarutbildning i SASK regi och den sista helgen i det kursblocket återstår för 

att kunna bli godkänd.

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 

Vi väntar på avrapportering från C A Sharps föreläsning som Marie Mander skulle ha 

lämnat in i september 2015. Uppdatering av distriktlistan pågår. Sökning efter en 

aktivitetssamordnare bör påbörjas på nytt. Styrelsen bordlägger att skapa Yahoo-konton för 

att prova om det underlättar i arbetet med mailkorrespondensen. Frågan om 

funktionärsstipendium skjuts till nästa möte. 

§ 12 Övriga frågor: Två rapportpunkter ska lägga till i alla kommande dagordningar: 

Ansvarsfördelning i styrelsen och Aussiekalendern. Vi kan få pengar från Studiefrämjandet 

för våra kurser. Det enda som krävs är deltagarnas namn och personnr för att vi ska kunna 



ansöka om bidrag. Det går att skicka in i efterhand. Lägret skulle t ex generera ca 2500 kr i 

bidrag. Detta måste vi tänka på i framtiden och hitta rutiner för. Beslut om vem som 

ansvarar för frågan tas på nästa styrelsemöte. Maria har undersökt möjligheten för klubben 

att skaffa Swish. Det skulle kosta 500 kr/år + 2 kr per överföring, så det är inte aktuellt i 

dagsläget. De uppfödare som vill sponsra Rasmästerskapet i bruks och betala via Swish, 

får använda Marias konto. Anmälan till SKKs avelskonferens ska ske 9/9. Jeanette och 

Maria är intresserade av att gå på avelskonferensen, men vi beslutar på kommande 

styrelsemöte eftersom det är god tid till sista anmälningsdag.

§ 13 Nästa möte blir den 14 augusti, kl. 19 via telefon

§ 14 Mötets avslut

Jeanette Forssman avslutade mötet.

………………………………………… …………………………………………

Veronica Hagéus Jeanette Forssman

Sekreterare Ordförande

…………………………………………

Maria Romner

Justerare

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
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Resultatrapport för perioden 2016-05-01-2016-05-31

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

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

3120 Intäkter Läger 22 300,00 2 400,00 46 900,00 87 000,00

3130 Intäkter Rasspecialen 3 470,00 1 170,00 3 470,00 1 170,00

3140 Intäkter Vallning 9 445,00 4 500,00 25 540,00 37 300,00

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

3170 Intäkter Exteriör 0,00 150,00 1 200,00 1 950,00

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

3215 Intäkter Aussiekalender 0,00 50,00 2 550,00 1 500,00

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

3320 Uppfödarlista 600,00 200,00 6 800,00 4 600,00

3350 Intäkter Lokalområden 4 185,00 700,00 4 535,00 700,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 0,00 250,00 300,00 525,00

3880 Övriga bidrag 0,00 24,00 3 000,00 24,00

3890 Medlemsavgifter 10 880,00 10 950,00 50 100,00 51 050,00

S:a intäkter 50 880,00 20 394,00 145 755,00 191 939,00
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens 2 900,00 1 800,00 2 900,00 1 800,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 0,00 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 0,00 3 606,50 360,00 3 815,50

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

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

4140 Kostnader Vallning 3 450,00 18 070,00 10 900,00 25 020,00

4170 Kostnader exteriör 0,00 490,00 0,00 490,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 0,00 22 665,01 17 933,21

4212 Kostnader Tidning layout 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00

4215 Kostnader Kalender 0,00 0,00 317,50 305,00

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 0,00 25,00 25,00

4350 Kostnader Lokalområden 1 600,00 0,00 1 600,00 340,00

4357 Medlemskostnader 819,70 0,00 2 502,20 1 516,00

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

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

S:a driftkostnader 13 769,70 73 429,00 59 832,71 117 797,21
DELRESULTAT 37 110,30 53 035,00 85 922,29 74 141,79
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RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

 

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

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

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

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

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

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

6570 Bankkostnader 6,00 9,00 622,50 472,50

S:a övriga externa kostnader 6,00 2 333,00 1 781,50 5 307,50
 

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

S:a Personalkostnader 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 37 104,30 56 568,00 84 140,79 67 634,29

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 37 104,30 56 568,00 84 140,79 67 634,29

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER 37 104,30 56 568,00 84 140,79 67 634,29

RESULTAT FÖRE SKATT 37 104,30 56 568,00 84 140,79 67 634,29

BERÄKNAT RESULTAT 37 104,30 56 568,00 84 140,79 67 634,29
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Balansrapport för perioden 2016-05-01-2016-05-31

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 170 754,89 221 966,38 37 104,30 259 070,68

S:a
omsättningstillgångar 177 004,89 221 966,38 37 104,30 259 070,68

TOTALT TILLGÅNGAR 177 004,89 221 966,38 37 104,30 259 070,68
 

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 31 760,19 37 104,30 68 864,49

S:a eget kapital 174 929,89 221 966,38 37 104,30 259 070,68
 

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 177 004,89 221 966,38 37 104,30 259 070,68
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