
Protokoll SASK 12/2 2017, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria 
Romner, Monica Gahlin, 

Frånvarande: Christina Holmqvist, Emma Sandfjord, Emelie Johnsson

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes 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 SBKs kongress 20-21/5. Jeanette och Cari anmäler sig.

Ang: Inbjudan till årsmöte för Kroppsvallarna. Ingen åtgärd

Ang: Frågor från Afbv ang hur vi arrangerar vårt rasmästerskap i bruks. 
Cari får i uppgift att svara.

Ang: Dokumentation från domarkonferens. Ingen åtgärd.

Ang: Kommunikationsbrev från UG Avel och hälsa. Ingen åtgärd.

Ang: Inregistrerad ASCA-hund i SKK. Ingen åtgärd.

Utgående: Brev till exteriördomare samt brev till inaktiva medlemmar.

§ 6 Avelsrådet: 

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. Arbetet pågår.

Avelsutbildningen: Det är många som visat intresse för att delta i nästa 
omgång av avelsutbildningen. Cari får i uppgift att ta reda på om det finns 
en prioriteringsordning samt meddela dem som anmält sig att 
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utbildningen kommer att starta 1/10 samt att ta kontakt med Lena 
Stangvik ang utbildningens praktiska upplägg. Därefter läggs mer 
information upp även på hemsidan. Cari får även i uppdrag att ta kontakt 
med någon/några som kan tänkas vilja fungera som handledare/utbildare 
tillsammans med Cari. Arbetet pågår.

Uppfödarlistan: 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 en käke 
samt bilder på exempel på hur överteckning kan se ut. Detta är i princip 
klart. Veronica tar kontakt med Henrik för att lägga in skisserna i enkäten, 
för att sedan presenter detta för styrelsen och avelsrådet, innan enkäten 
läggs ut. 

Exteriördomarkonferens 2019: Styrelsen och avelsrådet måste diskutera 
möjligheten att tillsätta en projektledare den aktuella dagen. Brevet samt 
kompendium är skickade till samtliga exteriördomare av rasen och 
informationen är även upplagd på uppfödarforumet.

Projekt rasens mentalitet: arbetet fortskrider.

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

FB: Inlägg från styrelsen på uppfödarsidan: presenterat statistik över antal 
besök på klubbens hemsida, brevet som skickats till samtliga 
exteriördomare, påminnelse om att förnya sitt medlemskap på 
uppfödarlistan.

SKK hälsoprogram: avelsrådet får i uppgift att skicka svar till SBK på de 
frågor som SKK önskar få in ang hälsoprogram nivå 2 och 3.

Marie Johansson har tackat ja att ingå i avelsrådet och är även inbjuden till
mötet dagen före årsmötet. Vi ser fram emot att hälsa henne välkommen.

 § 7 PR/Info
- Tidningen: Deadline den 20/2. Styrelsen diskuterade en mängd olika 
uppslag till artiklar. Tryckeri är nu bytt och flytten kommer innebära en 
kostnadsbesparing på 13000:-/år. 
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- Hemsidan: Statistik för januari: fm570 besök av 2861 unika användare. 
Mest besökta dag den 8 januari fm06 st. 
Texten om mentalitet, hur man söker information på Hunddata och 
Avelsdata samt rasens idealprofil är nu publicerad samt delar av texten om
avel är kompletterad.

-Facebooksidan: inlägg från styrelsen under januari: Inbjudan till årsmötet, 
info ang årets aussie, inbjudan till brukslägret + påminnelse om platser, 
inbjudan till vallningskurser, info: intresserad av rasen, inbjudan till MT i 
Heby, inbjudan till MH i Umeå, en sammanställning av viktiga datum att 
hålla koll på samt inbjudan till draghundsläger.

- Blocket: punkten avslutas.

- Brev till potentiella sponsorer: Brevet är färdigt för utskick. 

- Brev till nya valpköpare: Ingen aktuell lista från SKK för tillfället.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat.

- Kalendern 2017. Ca 17 stycken kvar.

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/1 uppgick till 718. En uppgång i
antal från förra perioden. 
Mentalprojektet –översyn av texterna till hemsidan pågår. 
Statistik – Emma S hjälper avelsrådet med att få fram relevant statistik.

§ 8 Verksamhet:

Årsmötet 2017: Styrelsen går igenom verksamhetsberättelse, 
verksamhetsplan samt budgetförslag.

Diplom: Det har inkommit ca 30 ansökningar om diplom för erhållna 
championat alt titeln Korad, under 2016.

Valberedningen: styrelsen har mottagit ett förslag från valberedningen.

Lydnadsdag med Jenny Wibäck kommer att arrangeras på Helsingborgs BK
den 22/6.
Aussie-SM i Bruks och lydnad 2017. Platsen är Håverud/Mellerud, ansvarig 
Maria Ihrén.
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Bruksläger 2017: Carina Alnegren kommer arrangera. Det finns platser 
kvar i någon enstaka grupp samt att en instruktör måste ersättas. 
Veronica får i uppgift att kontakta Carina för en avstämning.

Rasmästerskap i agility 2017: Det kommer att arrangeras i samarbete med
Katrineholms BK i augusti, Emma är sammankallande. Katrineholms BK 
kommer att stå som ekonomiskt ansvariga.

Rasspecialen 2017: Sandra Wesa kommer att hålla i arrangemanget. 
Jeanette får i uppgift att kontakta Sandra och stämma av.

Vallning: Emelie har varit i kontakt med Maja Fredriksson ang årets 
upplaga av Guldtackan samt att få en översyn om regelverket, så att 
samtliga tävlande får samma information om upplägg och regler. Det är 
ännu inte klart med plats och datum. Lägret i mars har några platser kvar 
att fylla.

Dragläger: Budget inlämnad. Då det i dagsläget inte är många anmälda, är
det inte klart om lägret blir av.

Studiefrämjandet: Maria bistår med information och blanketter för 2017 
års aktiviteter och får även i uppgift att säkra processen genom att 
underlag returneras till henne efter varje arrangemang för vbf till 
Studiefrämjandet. 

MH/MT; Veronica 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. Ännu oklart om det blir av och om behovet finns.

Årets Aussie: Monica jobbar med att sammanställa listorna. När listorna är 
klara ska uppgifter ang grenar samt eventuella dubbletter skickas till 
Veronica, så att priser kan beställas från Glentons. Monica får i uppgift att 
kontakta vinnarna samt be om högupplösta bilder som kan publiceras på 
hemsida och i tidningen. Monica arbetar vidare med regelverket och 
omfattning för innevarande år.

Uppföljning av verksamhet: MyDog, ingen uppgift från Sandra Wesa och 
Maria får i uppgift att följa upp. Rapport från SBKs organisationskonferens: 
målet med 100000 medlemmar kommer att bli svårt att uppnå. Budgeten 
har justerats i paritet med detta. Valberedningens arbete till posterna i FS 
pågår.
Lathunden: Emma får i uppdrag att ta fram statistik till årsmötet. Arbetet 
pågår.
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Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Inget nytt.

ASCA protokoll till Lathunden: Inget nytt

Ansvarsfördelning inom styrelsen: Styrelsen får i uppdrag att skriva ihop 
en presentation av de arbetsuppgifter som ingår i ens uppdrag och 
presentera det på mötet i Norrköping.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Perioden redovisade ett överskott. 

§ 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. Veronica får
i uppdrag att undersöka vidare vad erbjudandet innebär. Klubben behöver 
se över hur vår ras presenteras på olika plattformar, ex. SKK, SBK, vår 
egen hemsida, så att presentationerna blir likvärdiga.

§ 12 Övriga frågor:
 Från och med 2017 ska medlemsnummer anges i ansökan till Årets 
Aussie.

§ 13 Nästa möte blir årsmötet 2017, nästa möte efter det blir den 9/fm kl 
19.00 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande
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…………………………………………………
Maria Romner
Justerare
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Resultatrapport för perioden 2017-02-01-2017-02-28

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3110 Intäkter MH/MT 3 000,00 0,00 4 200,00 0,00

3120 Intäkter Läger 1 750,00 4 700,00 1 750,00 4 700,00

3140 Intäkter Vallning 4 050,00 0,00 4 050,00 0,00

3170 Intäkter Exteriör 0,00 900,00 0,00 900,00

3210 Intäkter Tidning 200,00 0,00 200,00 0,00

3215 Intäkter Aussiekalender 130,00 590,00 130,00 2 120,00

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

3320 Uppfödarlista 1 600,00 1 000,00 4 000,00 5 800,00

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

3390 Ersättning Studiefrämjandet 700,00 0,00 700,00 0,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 0,00 0,00 100,00 140,00

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

3890 Medlemsavgifter 14 040,00 10 200,00 25 800,00 15 250,00

S:a intäkter 25 270,00 17 390,00 40 930,00 32 370,00
 

Driftkostnader
4170 Kostnader exteriör 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 0,00 4 520,00 4 520,00

4357 Medlemskostnader 40,00 700,00 750,00 1 560,00

4358 Medlemsavgifter 0,00 0,00 380,00 360,00

S:a driftkostnader 1 240,00 700,00 6 850,00 6 440,00
DELRESULTAT 24 030,00 16 690,00 34 080,00 25 930,00

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

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

6110 Kontorsmaterial 0,00 60,00 0,00 60,00

6250 Porto 167,00 185,00 167,00 185,00

6540 ITtjänster 198,00 198,00 198,00 198,00

6570 Bankkostnader 4,50 4,50 763,50 612,00

S:a övriga externa kostnader 369,50 447,50 1 128,50 1 314,00
 

Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 23 660,50 16 242,50 32 951,50 24 616,00

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 23 660,50 16 242,50 32 951,50 24 616,00

 

Finansiella intäkter och kostnader
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    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER 23 660,50 16 242,50 32 951,50 24 616,00

RESULTAT FÖRE SKATT 23 660,50 16 242,50 32 951,50 24 616,00
BERÄKNAT RESULTAT 23 660,50 16 242,50 32 951,50 24 616,00



Balansrapport för perioden 2017-02-01-2017-02-28

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

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
1220 Inventarier och verktyg 3 772,00 3 772,00 0,00 3 772,00

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

S:a anläggningstillgångar 4 107,00 4 107,00 0,00 4 107,00
 

Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro 169 787,68 158 808,68 23 660,50 182 469,18

S:a omsättningstillgångar 169 787,68 158 808,68 23 660,50 182 469,18
TOTALT TILLGÅNGAR 173 894,68 162 915,68 23 660,50 186 576,18

 

SKULDER & EGET KAPITAL
 

Eget kapital
2069 Årets resultat 168 900,98 168 900,98 0,00 168 900,98

Beräknat balanserat resultat 15 276,30 5 985,30 23 660,50 17 675,20
S:a eget kapital 153 624,68 162 915,68 23 660,50 186 576,18

 

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 20 270,00 0,00 0,00 0,00

S:a kortfristiga skulder 20 270,00 0,00 0,00 0,00
TOTALT SKULDER & EGET
KAPITAL 173 894,68 162 915,68 23 660,50 186 576,18
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