
Protokoll SASK 11/9 2016, via telefon

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

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Veronica.

§ 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 avelsfunktionärsutbildning 15-16/10, ingen anmäld.

Ang: Inbjudan till avelskonferens 19-20/11, ingen anmäld.

Ang: Utvärdering av hälsoprogram, göra en utvärdering av de 
hälsoprogram vi har och rapportera resultatet på RAS/RUS-konferensen i 
november, sedan ytterligare statusuppdatering på 
Organisationskonferensen i januari för att sedan skicka in resultaten till 
SBK:s avel och hälsa senast 31/1 2017. Avelsrådet får i uppdrag av 
styrelsen att hålla styrelsen uppdaterad.

Ang: Info ang bruksras-SM, det blir inget SM för endast bruksraser 2017.

Ang: info ang resultatet av remiss ang lydnadsrevideringen, nya moment 
och indelningar börjar gälla 1/1 2017. Nationell bedömning, men även 
internationell i Class 3.

Ang: Inbjudan till RAS/RUS-konferens 4-6/11, Jeanette, Cari och Veronica är
intresserade av att åka. Anmälan sker efter nästa styrelsemöte.

Ang: Info ang en SBK-uppfödarkonferens 2017, SBK önskar input om vilka 
föreläsningar som skulle vara intressanta. Ingen åtgärd.
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Ang: Info om SKK-play för uppfödare 21/9, Jeanette har lagt ut 
informationen på klubbens uppfödarsida på FB samt det blir en blänkare i 
tidningen och info ska upp på hemsidan. Veronica skickar information till 
Henrik. 

Ang: inbjudan till utbildning till MHValp-beskrivare, ingen åtgärd.

Ang: Inbjudan till telefonmöte med SBK:s avelssamordning, 22/9 alt 29/9, 
alt 6/10, 

Ang: Info om att SKK inte godkänt SBK i MT-revideringsfrågan. Enligt SKKs 
skrivelse ska MT förbli oförändrat 2017–2021. Vi får avvakta SBKs 
agerande.

§ 6 Avelsrådet: 
Liza Hasselquist har antagits till att vara en del av avelsrådet.

Avelskonferens planeras till den 12-13 november. Jörgen Karlsson och 
Ankan Edoff är bokade som föreläsare. Plats för konferensen är Eskilstuna 
BK. Styrelsen diskuterar innehållet för konferensens båda dagar. Kerstin 
Uhlin har åtagit sig att ordna med mat till båda dagarna.

Avelsutbildningen: Det ska läggas upp en kort presentationstext på 
hemsidan ang. vad utbildningen innefattar samt när nästa tillfälle väntas 
bli. Veronica tar fram info som varit med i tidningen när utbildningen först 
presenterades. 

Uppfödarlistan: En uppfödare har tillkommit på listan under augusti.

Hälsoenkäten: är under bearbetning/uppdatering Susanna Skoglund är 
samordnare. Styrelsen önskar utkast samt tidsplan.
Projekt ”fokus på rasens mentalitet”: Jeanette har arbetat fram en 
projektplan ihop med Liza som godkänts av övriga i avelsrådet och 
styrelsen. Planen är skickad till Owe Andersson och Ingrid Tapper. 

§ 7 PR/Info
- Tidningen: Det har varit svårt att få in material till detta nummer. Viktigt 
att få med inbjudan till avelskonferensen! Styrelsen jobbar på för att så 
snart som möjligt samla in uppgifter ang boende osv.
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- Hemsidan: Viktigt att hålla sidan uppdaterad! Monica ansvarar för att 
regelbundet se över detta. Maria får i uppdrag att fråga Henrik vilka 
mailadresser som finns och vem som är kopplad till respektive adress. 

-Facebooksidan: God stämning råder. 

-Mässor: Inbjudan till rasklubbstorget på MyDog 2017 har kommit. Maria 
får i uppdrag att fråga Sandra Wesa om hon även denna gång kan tänka 
sig att hålla i evenemanget. Även inbjudan till Stockholms hundmässa har 
kommit Maria får i uppgift att anmäla till rastorget samt fråga om Per och 
Emma F kan tänka sig att även denna gång samordna evenemanget.

-Kalender 2017: Ingrid Wigur håller i framtagandet av kalendern, som bör 
vara klar i november.

- Blocket: bordläggs.

- Brev till potentiella sponsorer: Bordläggs.

- Brev till nya valpköpare: är klart att börja skickas ut, ingen ny fil från SKK 
i dagsläget.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Bordläggs. 
Jeanette skissar på utkast. Cari Rörström är tillfrågad om hon kan skriva en
del av texten.

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/8 uppgick till 725. 

§ 8 Verksamhet: 
Aussie-SM i Bruks och lydnad (Rasmästerskapet i bruks och lydnad) 2017. 
Maria Ihrén har sagt ja till att hålla i arrangemanget även nästa år. 
Tävlingen är upplagd på SBK-tävling.

Bruksläger 2017: Carina Alnegren är tillfrågad om hon kan tänka sig att 
hålla i evenemanget även nästa år. Hon har svarat ja! 

Aussie-SM i agility (Rasmästerskap 2016); allt rullar på enligt planen. 
Emma ansvarig.

Rasspecialen 2017: Sandra Wesa kommer att hålla i arrangemanget med 
hjälp av Nina Mellfors. Platsen är Hudiksvall.

Vallning; en helgkurs kommer hållas hos Peter Bengtsson i Skåne den 15-
16/10.
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Studiefrämjandet: Maria ska på möte med Studiefrämjandet i Skåne för att
förhoppningsvis kunna starta ett samarbete.

MH/MT; Styrelsen (Jeanette) får i uppdrag att via Facebook undersöka om 
det finns intresse att vi arrangera ett MT i Mälardalen under våren 2017. 
Klubbens nyutbildade figuranter i Norrland har meddelat att de kan 
arrangera ett MH/MT under en helg för klubbens räkning där till våren.

Uppföljning av verksamhet: Emma får i uppgift att göra en 
sammanställning av samtliga svar från de olika arrangemangen till nästa 
möte. SM i bruks och lydnad: Cari får i uppgift att lägga upp en länk till 
enkäten i FB-gruppen och uppmana alla som deltog att svara!

Lathunden: Rasklubbarna har fått möjlighet att få fem nya licenser. Liza 
Hasselqvist ska få en licens. Cari får i uppgift att söka efter saknade 
exteriörprotokoll att lägga in i Lathunden.

Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Maria har varit på 
Skånedistriktets medlemsmöte. Mötet handlade om hur SBK ska kunna öka
sitt medlemsantal. Info och tips finns på SBKs hemsida.

Årets aussie: Monica jobbar vidare med att uppdatera reglerna genom att 
sammanställa det som kommit och därefter lägga ut konkreta frågor på FB
samt sätta samman en grupp som tillsammans kan se över reglerna. 

ASCA protokoll till Lathunden: Veronica har varit i kontakt med John Örvill 
som även han arbetar med Lathunden för SBKs räkning. Det finns en 
möjlighet att lägga in resultaten, men under en befintlig rubrik. Veronica 
skickar honom resultat från 5 hundar som ska läggas in på prov.

Ansvarsfördelning inom styrelsen: Styrelsemedlemmarna blir 
huvudansvariga inom följande områden; Bruks: Cari + Jeanette, Lydnad: 
Cari + Christina, Mentalitet: Maria + Emma, Vallning: Veronica + Maria, 
Agility: Emma + Monica, Hälsa/friskvård: Emeilie + Monica, Utställning 
Jeanette + Christina.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Perioden redovisade ett underskott. 

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

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
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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 beslutade att för att visa Sandra Wesa klubbens uppskattning för
väl utförda arbeten i klubbens regi genom en gåva.

§ 13 Nästa möte blir den 9 oktober, kl 19.00 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette Forssman avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Veronica Hagéus
Justerare
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Resultatrapport för perioden 2016-08-01-2016-08-31

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

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

3120 Intäkter Läger 0,00 0,00 45 300,00 87 000,00

3130 Intäkter Rasspecialen 0,00 0,00 24 370,00 24 510,00

3140 Intäkter Vallning 6 690,00 2 100,00 45 340,00 40 050,00

3150 RASmästerskap 3 080,00 4 505,00 3 080,00 5 255,00

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

3170 Intäkter Exteriör 0,00 0,00 1 200,00 2 850,00

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

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

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 0,00 590,00 0,00

3320 Uppfödarlista 200,00 0,00 7 400,00 4 600,00

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

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 350,00 9 421,00 9 420,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 0,00 100,00 400,00 1 475,00

3860 Erhållna gåvor/donationer 0,00 0,00 5 300,00 0,00

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

3890 Medlemsavgifter 8 320,00 6 950,00 76 000,00 79 140,00

S:a intäkter 18 290,00 14 005,00 229 651,00 262 194,00
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens 0,00 0,00 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 0,00 450,48 700,00

4110 Kostnader MH/MT 0,00 0,00 5 660,00 6 385,50

4120 Kostnader Läger 0,00 0,00 31 757,00 59 462,50

4130 Kostnader Rasspecialen 0,00 0,00 26 138,80 21 730,65

4140 Kostnader Vallning 19 487,41 0,00 30 387,41 25 850,00

4150 Kostnader Rasmästerskap 0,00 0,00 1 703,80 0,00

4170 Kostnader exteriör 0,00 0,00 0,00 590,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 231,00 40 916,01 36 017,24

4212 Kostnader Tidning layout 5 000,00 0,00 10 000,00 0,00

4215 Kostnader Kalender 25,00 0,00 342,50 305,00

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

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 8 360,00 2 950,00 8 950,00

4357 Medlemskostnader 694,38 725,00 3 196,58 2 241,00

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

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 269,62 7,50 269,62 414,50

S:a driftkostnader 25 501,41 9 323,50 168 313,20 171 854,39

DELRESULTAT 7 211,41 4 681,50 61 337,80 90 339,61
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DELRESULTAT 7 211,41 4 681,50 61 337,80 90 339,61
 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

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

6070 Representation och uppvaktningar 3 889,00 0,00 3 889,00 270,00

6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 488,00 1 338,00

6250 Porto 0,00 37,50 185,00 1 243,50

6310 Klubbförsäkring SKK 0,00 0,00 4 001,00 2 894,00

6540 ITtjänster 0,00 2 058,00 396,00 2 336,00

6570 Bankkostnader 7,60 9,00 637,60 484,50

S:a övriga externa kostnader 3 896,60 2 104,50 10 373,60 9 084,00
 

Personalkostnader
7614 Utbildning, förtroendevalda 0,00 0,00 1 051,00 6 018,00

S:a Personalkostnader 0,00 0,00 1 051,00 6 018,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 11 108,01 2 577,00 49 913,20 75 237,61

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 11 108,01 2 577,00 49 913,20 75 237,61

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER 11 108,01 2 577,00 49 913,20 75 237,61

RESULTAT FÖRE SKATT 11 108,01 2 577,00 49 913,20 75 237,61
BERÄKNAT RESULTAT 11 108,01 2 577,00 49 913,20 75 237,61
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Balansrapport för perioden 2016-08-01-2016-08-31

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 170 754,89 235 951,10 11 108,01 224 843,09

S:a omsättningstillgångar 177 004,89 235 951,10 11 108,01 224 843,09
TOTALT TILLGÅNGAR 177 004,89 235 951,10 11 108,01 224 843,09

 

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 45 744,91 11 108,01 34 636,90
S:a eget kapital 174 929,89 235 951,10 11 108,01 224 843,09

 

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 177 004,89 235 951,10 11 108,01 224 843,09
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