
Protokoll SASK 11/12 2016, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria 
Romner, Emma Sandfjord

Frånvarande: Monica Gahlin, Christina Holmqvist, Emelie Johnsson

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Emma.

§ 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: Utvärdering av SKKs hälsoprogram på nivå 2 eller 3, avelsrådet har 
fått tidsplanen och första svaret ska vara SBK tillhanda 31/1 2017.

Ang: Sammanställning av RAS/RUS-konferensen. Styrelsen uppmanas att 
läsa på länken som bifogats.

Ang: Sammanställning från SKKs informationsträffar ang sin 
omorganisationsutredning. Inga klara besked från SKK om vad som 
kommer hända, men det är viktigt att följa detta vidare.

Ang: Öppet brev från Övre Norrlandsdistriktet ang FSs beslut att 
genomföra testverksamhet för nya MT. Ingen åtgärd.

§ 6 Avelsrådet: 

På avelskonferensen väcktes en del frågor ang hur rasklubben ska jobba 
vidare med statistiken som presenterades ur Lathunden. Viktigt att allt 
som görs utgår från RAS. 
Liza inväntar fortfarande sin licens.
Emma får i uppdrag att börja ta fram de resultat som Per Edorson tagit 

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

1



fram ur Lathunden, och se om hon och Liza kan relatera till de mål som 
presenteras i RAS

Klubben behöver se över hur vår ras presenteras på olika plattformar, ex. 
SKK, SBK, vår egen hemsida, så att presentationerna blir likvärdiga.

Avelsutbildningen: Inget nytt

Uppfödarlistan: Oförändrat antal.

Hälsoenkäten: är under bearbetning/uppdatering Susanna Skoglund är 
samordnare. 
Projekt ”fokus på rasens mentalitet” där Liza ansvarar ihop med Jeanette: 
Idealprofilen samt mentaltexten ska läggas upp på hemsidan.

RAS: En reviderad upplaga ska lämnas in till SBK 2019, för att sedan 
godkännas av SKK.

 § 7 PR/Info
- Tidningen: Förhoppningen är att tidningen ska nå medlemmarna före jul. 
Det har kommit in ett kostnadsförslag från ett tryckeri som skulle innebära
en lägre kostnad.  Veronica får i uppdrag att undersöka vidare vad 
erbjudandet innebär.

- Hemsidan: Veronica får i uppdrag att fråga Henrik om det finns någon 
möjlighet att lägga till en sökfunktion. Klubben måste enligt avtal med 
MyDog, marknadsföra arrangemanget på FB eller hemsidan. De 
uppdateringar som behöver göras är ang: mentalitet, 
exteriörbeskrivarinfo, resultat från ras-SM.

-Facebooksidan: God stämning råder. 

-Mässor: Sandra Wesa har svarat ja, till att organisera MyDog. Viktigt att 
hon får kalendrar, infofoldrar, raskompendier samt klubbmärken, skickade 
till sig och att hon även får uppgifter kring antalet – så att 
försäljningsredovisningen blir rätt. Veronica stämmer av med Per vilka 
antal som skickats och informerar Sandra. Maria följer upp årets – och 
kommande års försäljning med Sandra.

-Kalender 2017: försäljningen pågår.

- Blocket: bordläggs.

- Brev till potentiella sponsorer: Bordläggs.
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- Brev till nya valpköpare: Cari får i uppdrag att skicka ut brevet till de nya 
valköpare som finns med på den nya filen som vi fått från SKK.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Det finns ett 
färdigt utkast till brev som ska korrekturläsas innan det ska skickas ut 
tillsammans med ett raskompendium. Styrelsen beslutar att trycka upp 
nya kompendium, då det inte finns så många kvar, så att det räcker.

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 30/11 uppgick till 703. En fortsatt 
svagt nedåtgående trend.

§ 8 Verksamhet:

Årsmötet 2017: den 12/3 på Norrköpings BK. Nina Mellfors kan vara 
ordförande för mötet. Styrelsen träffas den 11/3, för ha ett arbetsmöte. 
Ingrid Tapper är inbjuden som föreläsare i ämnet mentalitet i samband 
med årsmötet mentalitet. Cari får i uppdrag att skicka ut förra årets 
årsmöteshandlingar till styrelsen. 

Lydnadsdag med Jenny Wibäck kommer att arrangeras på Helsingborgs BK
den 22/6.
Aussie-SM i Bruks och lydnad 2017. Platsen är Håverud/Mellerud.

Bruksläger 2017: Carina Alnegren kommer arrangera. 

Aussie-SM i agility 2017: Det kommer att arrangeras i samarbete med 
Katrineholms BK i augusti, Emma är sammankallande.

Rasspecialen 2017: Sandra Wesa kommer att hålla i arrangemanget.

Vallning; inget nytt i dagsläget

Studiefrämjandet Maria har skickat in listor från årets aktiviteter. Maria ser 
över att alla aktiviteter har registrerats och bistår med information och 
blanketter för 2017 års aktiviteter. 

MH/MT; Veronica kommer troligen att arrangera ett MT på Heby-
brukshundklubbs område den 1/5. Samt att Östgötadistriktet har sagt ja, 
till att arrangera ett MT till oss under våren. Kontaktperson är Katinka 
Rytze. Cari får i uppdrag att vara styrelsens kontakt.

Uppföljning av verksamhet: Stockholmsmässan var det svårt att få någon 
som ville hålla i arrangemanget. Emma Farhang fick problem att hålla i det
hela och signalerade detta sent till styrelsen. Det var svårt att få till 
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monterhundar och att få någon ansvarig på plats. Per Edorson var till stor 
hjälp. Det behöver göras kompletteringar i mässutrustningen till nästa år, 
nytt staket, ny matta samt nya väggar. Per sammanställer och återkopplar 
med mer preciserad lista. 
Avelskonferensen gick på det stora hela väldigt bra med många positiva 
kommentarer. Guldtackan: det har kommit in synpunkter på att arrangören
lägger upp tävlingsbanan som denne sedan är med och tävlar på. Till 
nästa år vore det kanske bra om den engagerade domaren, är den som 
lägger upp tävlingsbanan.

Lathunden: Emma har fått sin nya licens. Liza Hasselqvist har fortfarande 
inte fått sin, men förnyad kontakt har tagits, då det kommit fram att 
ordförande alt. Sekreterare ska har skrivit under ansökan.

Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Jeanette har blivit ombedd 
att uttala sig ang valberedningens förslag till kandidater till FS.

Årets aussie: Monica jobbar vidare med att uppdatera reglerna. De nya 
reglerna ska vara klara och ligga uppe på hemsidan i tid till när det är dags
att skicka in resultaten. De grenar som är klara ska skickas till Henrik, så 
att han kan börja uppdatera reglerna.

ASCA protokoll till Lathunden: Inget nytt

Ansvarsfördelning inom styrelsen: Inget nytt

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Perioden redovisade ett underskott. 

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
 Styrelsen har beviljat att Maria Ihrén får köpa presentkort och ge till de 
markägare som tillhandahåller mark under ras-SM. Det har tryckts upp 
affischer till mässorna ang MH.

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
Veronica ska leta fram textpresentationen till avelsutbildningen som fanns 
med i tidningen 2015, så att den kan läggas upp på hemsidan. Brev till 
sponsorer pågår, uppdatering av distriktlistan pågår, Styrelsen ska 
eventuellt skapa Yahoo-konton för att prova om det underlättar i arbetet 
med mailkorrespondensen.
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§ 12 Övriga frågor:
 Veronica tar kontakt med valberedningen så de kommer igång med nästa 
verksamhets år.

§ 13 Nästa möte blir den 8 januari 2017, kl 19.00 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Emma Sandfjord
Justerare
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Resultatrapport för perioden 2016-11-01-2016-11-30

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3110 Intäkter MH/MT 0,00 0,00 4 800,00 13 800,00

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 0,00 990,00 48 580,00 58 130,00

3150 RASmästerskap 0,00 0,00 23 220,00 18 440,00

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

3170 Intäkter Exteriör 0,00 0,00 1 200,00 4 050,00

3210 Intäkter Tidning 0,00 0,00 1 433,00 2 850,00

3215 Intäkter Aussiekalender 4 860,00 3 050,00 7 410,00 4 600,00

3220 Intäkter Raskompendium 500,00 0,00 1 090,00 0,00

3320 Uppfödarlista 0,00 200,00 7 400,00 5 000,00

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

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 0,00 9 421,00 20 920,00

3380 Andra aktiviteter 1 190,00 0,00 4 217,54 0,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 100,00 0,00 900,00 1 575,00

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 7 860,00 7 100,00 103 990,00 106 840,00

S:a intäkter 14 510,00 11 340,00 292 531,54 347 939,00
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens 0,00 0,00 2 900,00 3 600,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 14 613,00 0,00 29 417,00 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 6 080,00 5 660,00 17 685,50

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

4130 Kostnader Rasspecialen 0,00 0,00 31 018,80 27 015,65

4140 Kostnader Vallning 0,00 7 900,00 38 137,41 40 546,00

4150 Kostnader Rasmästerskap 4 340,00 3 360,00 26 342,30 14 881,00

4160 Kostnader Avelsrådet 0,00 352,00 0,00 352,00

4170 Kostnader exteriör 0,00 0,00 0,00 380,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 0,00 60 285,28 54 324,20

4211 Produktion av reklam 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00

4212 Kostnader Tidning layout 5 000,00 0,00 15 000,00 0,00

4215 Kostnader Kalender 7 375,00 8 275,00 7 717,50 8 580,00

4220 Kostnader Raskompendium 5 500,00 0,00 5 550,00 25,00

4230 Kostnader PR/Info 595,00 0,00 1 095,00 3 220,00

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 0,00 2 950,00 17 250,00

4357 Medlemskostnader 40,00 350,00 3 256,58 2 813,80
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    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

4358 Medlemsavgifter 0,00 0,00 560,00 350,00

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 0,00 0,00 269,62 414,50

S:a driftkostnader 40 963,00 26 317,00 269 467,97 258 983,15
DELRESULTAT 26 453,00 14 977,00 23 063,57 88 955,85

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

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

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

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

6250 Porto 0,00 0,00 250,00 1 243,50

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

6540 ITtjänster 0,00 0,00 2 454,00 2 336,00

6570 Bankkostnader 9,00 6,00 657,10 498,00

S:a övriga externa kostnader 9,00 6,00 12 775,10 9 356,50
 

Personalkostnader
7610 Utbildning 0,00 0,00 1 040,00 0,00

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

S:a Personalkostnader 0,00 0,00 2 091,00 6 018,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 26 462,00 14 983,00 8 197,47 73 581,35

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 26 462,00 14 983,00 8 197,47 73 581,35

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER 26 462,00 14 983,00 8 197,47 73 581,35

RESULTAT FÖRE SKATT 26 462,00 14 983,00 8 197,47 73 581,35
BERÄKNAT RESULTAT 26 462,00 14 983,00 8 197,47 73 581,35
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Balansrapport för perioden 2016-11-01-2016-11-30

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
1250 Datorer 0,00 7 879,00 0,00 7 879,00

S:a anläggningstillgångar 0,00 7 879,00 0,00 7 879,00
 

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

1920 PlusGiro 170 754,89 201 710,36 26 462,00 175 248,36

S:a omsättningstillgångar 177 004,89 201 710,36 26 462,00 175 248,36
TOTALT TILLGÅNGAR 177 004,89 209 589,36 26 462,00 183 127,36

 

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 19 383,17 26 462,00 7 078,83
S:a eget kapital 174 929,89 209 589,36 26 462,00 183 127,36

 

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 177 004,89 209 589,36 26 462,00 183 127,36
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