
Protokoll SASK 8/1 2017, via telefon

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

Frånvarande: Christina Holmqvist, 

§ 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.

§ 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: Info ang individuell inmätning av mankhöjd i bruks, ingen åtgärd.

Ang: kommunikationsbrev från Avel och Hälsa(SBK), delar av de nyheter 
som kommuniceras läggs upp på FB som information till medlemmarna.

Ang: nyheter gällande exteriörbeskrivningar. Ingen åtgärd, då även 
exteriörbeskrivare fått samma information.

Ang: info om MH, MT2007, MT 2017, ingen åtgärd.

Ang: inbjudan av utländska exteriördomare. Informationen skickas vidare 
till Sandra Wesa samt Marie Johansson.

Ang: enkät ang klubbens statistik för 2016. Cari och Veronica får i uppgift 
att besvara enkäten.

§ 6 Avelsrådet: 
Liza har nu fått sin licens.

Emma får i uppdrag att börja ta fram de resultat som Per Edorson tagit 
fram ur Lathunden, och se om hon och Liza kan relatera till de mål som 
presenteras i RAS.
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Klubben behöver se över hur vår ras presenteras på olika plattformar, ex. 
SKK, SBK, vår egen hemsida, så att presentationerna blir likvärdiga.

Avelsutbildningen: Det är många som visat intresse för att delta i nästa 
omgång av avelsutbildningen. Cari får i uppgift att meddela dem som 
anmält sig att utbildningen kommer att starta 1/10 samt att ta kontakt 
med Lena Stangvik ang utbildningens praktiska upplägg. Cari får även i 
uppdrag att ta kontakt med någon/några som kan tänkas vilja fungera som
handledare/utbildare tillsammans med Cari.

Uppfödarlistan: Tre nya namn har tillkommit under december. Då det är 
dags för den årliga översynen av listan, är det många som förnyar sitt 
deltagande just nu.

Hälsoenkäten: enkäten ska kompletteras med exempelbilder på bla en 
käke.

Exteriördomarkonferens 2019: Jeanette ställer frågan till Ankan Edoff ang 
hur vi ska jobba vidare med att förbereda rasens presentation.

Projekt rasens mentalitet: arbetet fortskrider.

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

 § 7 PR/Info
- Tidningen: Deadline den 20/2. Styrelsen diskuterade en mängd olika 
uppslag till artiklar. 

- Hemsidan: Inbjudan till årsmötet behöver komma upp. Styrelsen har fått 
ta del av besöksstatistiken som finns ang besökare av vår hemsida och 
den visar användardata från 2015 och 2016:
I snitt är det 200-300 återkommande besökare per månad. Högre första 
halvåret med 
en topp på knappt 500 i mitten på mars.
Nya användare är oftast något fler, men toppen var i mars 2016, ca 
1000st.

 Av 22400 besökare under 2016 är 19700 från Sverige.

-Facebooksidan: God stämning råder. 

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

2



-Mässor: Mässorna är avklarade för den här gången. Styrelsen funderar 
kring hur vi ska tänka kring monteransvariga till nästa gång. Maria följer 
upp årets – och kommande års försäljning med Sandra.

-Kalender 2017: försäljningen pågår.

- Blocket: bordläggs.

- Brev till potentiella sponsorer: Det finns ett färdigt utkast till brevet som 
kommer att presenteras för styrelsen inom kort. 

- Brev till nya valpköpare: Brevet är skickat till två omgångar.

- 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. 

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/12 uppgick till 701. En fortsatt 
svagt nedåtgående trend. Det har kommit in en fråga från en medlem som
endast tävlar agility, och inte längre är tvungen att vara medlem i SBK och
undrar om det finns någon lösning att behålla sitt medlemskap i SASK. 
Svaret blir dock att det tyvärr inte är möjligt.
Mentalprojektet – just nu pågår översyn av texterna till hemsidan. 
Statistik – Emma S hjälper avelsrådet med att få fram relevant statistik.

§ 8 Verksamhet:

Årsmötet 2017: Styrelsen får i uppdrag att till den 5/2 ha gått igenom 
samtliga årsmöteshandlingar och gjort uppdateringar. Kontakt kommer att 
ske via mail och det är viktigt att man skriver sin initial, då man gjort en 
uppdatering. Den 12/2 då nästa styrelsemöte är, kommer hela mötet 
ägnas åt årsmöteshandlingarna.

Valberedningen: Inget nytt efter att Veronica varit i kontakt med 
sammankallande.

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. Budgeten är 
presenterad och inbjudan ska upp på hemsidan inom kort.
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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: Emelie får i uppdrag att ta kontakt med Maja Fredriksson för att 
höra om det finns planer på att arrangera Guldtackan 2017.

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. Cari har varit i kontakt med 
Katinka Rytze och kontakt ska tas med Mjölby BK, för att undersöka 
möjligheten till att de kan arrangera ett MT.

Uppföljning av verksamhet: Stockholmsmässan gick med ett litet överskott
från försäljningen.
Lathunden: Emma får i uppdrag att ta fram statistik till årsmötet.

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

Årets aussie: Monica får i uppdrag att sätta ihop en grupp bestående av 
några medlemmar som är aktiva inom olika grenar för att fortsätta 
översynen av reglerna inför 2018.

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:
Inga beslut tagna.

§ 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. 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.
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§ 12 Övriga frågor:
 Från och med 2019 kommer inte rasmästerskapet i rallylydnad kunna 
samordnas med rasspecialen. Alternativen är att samordna detta antingen
med ras-SM i bruks/lydnad alt. Ras-SM i agility.

§ 13 Nästa möte blir den 12 februari 2017, kl 19.00 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Emelie Johnsson
Justerare
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Resultatrapport för perioden 2016-12-01-2016-12-31

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3110 Intäkter MH/MT 0,00 0,00 4 800,00 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 0,00 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 0,00 160,00 1 433,00 3 010,00

3215 Intäkter Aussiekalender 2 650,00 5 190,00 10 060,00 9 790,00

3220 Intäkter Raskompendium 300,00 600,00 1 390,00 600,00

3320 Uppfödarlista 600,00 600,00 8 000,00 5 600,00

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 0,00 0,00 4 217,54 0,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 320,00 800,00 1 220,00 2 375,00

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 8 750,00 10 900,00 112 740,00 117 740,00

S:a intäkter 12 620,00 18 250,00 305 151,54 366 189,00
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens 5 805,00 1 050,00 8 705,00 4 650,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 672,00 29 417,00 6 854,00

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 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 0,00 38 137,41 40 546,00

4150 Kostnader Rasmästerskap 2 890,00 0,00 29 232,30 14 881,00

4160 Kostnader Avelsrådet 0,00 3 820,00 0,00 4 172,00

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

4210 Kostnader Tidning 4 129,43 21 721,38 64 414,71 76 045,58

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

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

4215 Kostnader Kalender 780,00 852,00 8 497,50 9 432,00

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

4230 Kostnader PR/Info 3 603,00 6 721,00 4 698,00 9 941,00

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

4357 Medlemskostnader 202,50 49,00 3 459,08 2 862,80
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    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

4358 Medlemsavgifter 360,00 0,00 920,00 350,00

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 41,25 6 801,00 310,87 7 215,50

S:a driftkostnader 17 811,18 41 686,38 287 279,15 300 669,53
DELRESULTAT 5 191,18 23 436,38 17 872,39 65 519,47

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram 259,00 0,00 1 295,00 777,00

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 10,50 4,50 667,60 502,50

S:a övriga externa kostnader 269,50 4,50 13 044,60 9 361,00
 

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 5 460,68 23 440,88 2 736,79 50 140,47

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 5 460,68 23 440,88 2 736,79 50 140,47

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER 5 460,68 23 440,88 2 736,79 50 140,47

RESULTAT FÖRE SKATT 5 460,68 23 440,88 2 736,79 50 140,47
8999 Redovisat Resultat 0,00 50 140,47 0,00 50 140,47

BERÄKNAT RESULTAT 5 460,68 73 581,35 2 736,79 0,00
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Balansrapport för perioden 2016-12-01-2016-12-31

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 170 754,89 175 248,36 5 460,68 169 787,68

S:a omsättningstillgångar 177 004,89 175 248,36 5 460,68 169 787,68
TOTALT TILLGÅNGAR 177 004,89 183 127,36 5 460,68 177 666,68

 

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 7 078,83 5 460,68 12 539,51
S:a eget kapital 174 929,89 183 127,36 5 460,68 177 666,68

 

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 177 004,89 183 127,36 5 460,68 177 666,68
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