
Protokoll SASK 14/5 2017, via telefon

Närvarande: Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner, Emelie 
Johnsson, Anna-Karin Malm, Jeanette Forssman, Monica Gahlin 

Frånvarande: Emma Sandfjord, Emelie Johnsson, Linnea Lundberg

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Monica

§ 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 vallhundsprov enl SvKv:s regelverk under en provperiod på 3
år med start 2018-01-01. Maja Fredriksson har själv tagit kontakt med 
SvKv och frågat om möjlighet att få en funktionärsutbildning samt om det 
finns möjlighet att i samband mad Guldtackan få en förevisning hur 
proven/provet ser ut. Svaret var något svävande om att eventuellt någon 
gång i framtiden.

Ang: SBK info-brev

Ang: Tidningen Brukshunden önskar underlag ang datum för rasspecial 
och rasmästerskap, för publicering i kommande nummer av tidningen. 
Jeanette har svarat.

Ang: kommunikationsbrev från Avel och Hälsa

Ang: Skrivelse från Övre Norrlandsdistriktet ang att de anser att FS agerat 
fel i ett ärende avseende återauktorisation av funktionärer.

Ang: Förfrågan ang utökning av rasregister för exteröridomare. Camilla 
Karlsson. Jeanette tar kontakt med SKK och frågar ang en skrivning i 
förfrågan som omnämner en raspresentation vid en domarträf i juni.

Ang: Skrivelse från Skellefteå BK ang SBKs nya logga
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Ang: Förfrågan från Cattledogklubben ang att samarrangera rasspecial 
2020. Frågan skickas vidare till Marie Johansson.

§ 6 Avelsrådet: 

Avelsutbildningen: Inget nytt.

Uppfödarlistan: Det är fortfarande många uppfödare som tidigare år varit 
med på listan, som inte betalat/ alt inte uppdaterat sina uppgifter och 
därmed tagits bort. Styrelsen beslutar att skicka ett mail till dem med en 
påminnelse. Maria får i uppdrag att göra ett utskick.

Hälsoenkäten: Inget nytt.

Exteriördomarkonferens 2019: Jeanette tar kontakt med avelsrådet ang att
få någon som kan presentera rasen på konferensen.

Projekt rasens mentalitet: arbetet fortskrider.

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

FB: inget nytt inlägg från styrelsen under april.

SKK hälsoprogram: inget nytt.

 § 7 PR/Info
- Tidningen: Deadline den 20/5. Styrelsen diskuterade olika uppslag till 
artiklar. 

- Hemsidan: Statistik April: 
Totalt antal besök/session:       4574 st
Totalt antal användare:              2975 st
Sidvisningar*:                              17 669 st
Sidor per session:                        3,8 st
Genomsnittlig sessionslängd:  3:18 minuter 
Avvisningsfrekvens*:                 38,24 %
Mest besökta dag:                    -  Ingen dag står ut speciellt. Ingen dag har 
över 200 besökare. 

-Facebooksidan: inlägg från styrelsen under april: inbjudan till lydnadsdag 
för Jenny Wibäck(ändrat datum), inbjudan till agilitykurs i augusti för 
Annica Aller, push för brukslägret.

- Brev till potentiella sponsorer: Utskicket är gjort under mars månad. 
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- Brev till nya valpköpare: Ny lista. Cari skickar ut info-brevet.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i 
februari.

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Anna-
Karin har sett över och håller på att sammanställa en enhetlig 
presentation, som styrelsen diskuterar.

-Emelie har fått i uppgift att ta kontakt med Bearded collie-klubben och 
ställa frågan om de kan tänka sig att vi kan få tillgång till deras 
vallanlagstest. Inget nytt.

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 30/4 uppgick till 706. En nergång i 
antal från förra perioden med 6 st. 
-Mentalprojektet – översyn av texterna till hemsidan pågår. 
-Statistik – Emma S hjälper avelsrådet med att få fram relevant statistik.

§ 8 Verksamhet:

Lydnadsdag med Jenny Wibäck kommer att arrangeras på Helsingborgs BK
den 25/6(ändrat datum). Kursen är inte full ännu. Styrelsen beslutar att 
sprida informationen vidare på olika forum.
Aussie-SM i Bruks och lydnad 2017. Platsen är Håverud/Mellerud, ansvarig 
Maria Ihrén. Planen är att arrangemanget blir liknande som tidigare år.

Bruksläger 2017: Veronica gör ett upprop på FB, för att söka efter någon 
som kan dokumentera för tidningens räkning. Liza Hasselqvist kommer att
hålla i arrangemanget 2018, i Kalmar. Styrelsen diskuterar den fråga som 
kom upp från Frida Palmqvist ang att arrangera ett ungdomsläger 2018.

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. 
Styrelsen diskuterar hur det ser ut med arrangemanget av 
rasmästerskapet i rallylydnad och beslutar att ta kontakt med Hudiksvalls 
BK för att undersöka ett eventuellt samarbete.

Vallning: Guldtackan kommer arrangeras i Klämmestorp den 27-30 juli.

Agilitykurs: 3-4 augusti i Nynäshamn. Instruktör, Annica Aller. Monica och 
Emma håller i arrangemanget.
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Studiefrämjandet: Maria bistår med information och blanketter för 2017 
års aktiviteter. 

MH/MT; Det finns planer på att arrangera ett MT i Umeå under hösten.

Årets Aussie: Monica jobbar med att se över reglerna inför kommande år.

Uppföljning av verksamhet: MT i Heby, samtliga 8 hundar blev godkända. 
MH i Umeå, 8 hundar deltog och fick känd mental status.

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

ASCA protokoll till Lathunden: Inget nytt

Ansvarsfördelning inom styrelsen: Inget nytt.

Lathunden: Det finns nu 255 protokoll från exteriörbeskrivningar inlagda. 
Jeanette tar kontakt med Johan Örvill och tar hjälp av honom för att se m 
det är något som sticker ut, som vi behöver reagera på.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Perioden redovisade ett överskott. 

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

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
Ingen återstående punkt som inte redovisats här ovan.

§ 12 Övriga frågor:
Styrelsen diskuterar hur den statyett som användes till  ”Årets Skånska 
aussie”, ska kunna återanvändas. Inget beslut togs.

§ 13 Nästa möte: 18 juni kl 19.00 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.
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……………………………………………….
……………………………………………….

Cari Hansson Emma Sandfjord
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Monica Gahlin
Justerare
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Resultatrapport för perioden 2017-04-01-2017-04-30

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3110 Intäkter MH/MT 4 800,00 0,00 11 400,00 0,00

3120 Intäkter Läger 29 750,00 17 300,00 31 500,00 24 600,00

3140 Intäkter Vallning 1 300,00 1 455,00 1 400,00 16 095,00

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

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

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

3215 Intäkter Aussiekalender 0,00 130,00 430,00 2 550,00

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

3320 Uppfödarlista 600,00 200,00 5 200,00 6 200,00

3350 Intäkter Lokalområden 3 550,00 350,00 3 550,00 350,00

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

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 0,00 160,00 200,00 300,00

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

3890 Medlemsavgifter 11 580,00 7 460,00 48 440,00 39 220,00

S:a intäkter 48 980,00 27 055,00 103 020,00 94 875,00
 

Driftkostnader
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 925,00 908,00 23 348,10 7 430,00

4022 Priser, medaljer 0,00 0,00 0,00 3 601,00

4110 Kostnader MH/MT 200,00 360,00 200,00 360,00

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

4140 Kostnader Vallning 0,00 7 450,00 0,00 7 450,00

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

4210 Kostnader Tidning 13 744,02 18 145,01 18 264,02 22 665,01

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

4215 Kostnader Kalender 25,00 317,50 25,00 317,50

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

4230 Kostnader PR/Info 1 058,50 0,00 1 058,50 0,00

4357 Medlemskostnader 745,00 122,50 1 495,00 1 682,50

4358 Medlemsavgifter 0,00 200,00 380,00 560,00

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 15,00 0,00 15,00 0,00

S:a driftkostnader 21 712,52 29 500,01 50 985,62 46 063,01
DELRESULTAT 27 267,48 2 445,01 52 034,38 48 811,99

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

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

6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 96,00 60,00

6250 Porto 0,00 0,00 334,00 185,00
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    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

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

6570 Bankkostnader 6,00 3,00 771,00 616,50

S:a övriga externa kostnader 265,00 262,00 1 856,00 1 775,50
 

Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 27 002,48 2 707,01 50 178,38 47 036,49

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 27 002,48 2 707,01 50 178,38 47 036,49

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER 27 002,48 2 707,01 50 178,38 47 036,49

RESULTAT FÖRE SKATT 27 002,48 2 707,01 50 178,38 47 036,49
BERÄKNAT RESULTAT 27 002,48 2 707,01 50 178,38 47 036,49
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Balansrapport för perioden 2017-04-01-2017-04-30

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 169 787,68 172 693,58 27 002,48 199 696,06

S:a omsättningstillgångar 169 787,68 172 693,58 27 002,48 199 696,06
TOTALT TILLGÅNGAR 173 894,68 176 800,58 27 002,48 203 803,06

 

SKULDER & EGET KAPITAL
 

Eget kapital
2069 Årets resultat 152 345,26 152 345,26 0,00 152 345,26

Beräknat balanserat resultat 1 279,42 24 455,32 27 002,48 51 457,80
S:a eget kapital 153 624,68 176 800,58 27 002,48 203 803,06

 

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 173 894,68 176 800,58 27 002,48 203 803,06
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