
Protokoll SASK 18/6 2017, via telefon

Närvarande: Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria Romner, Anna-Karin 
Malm, Jeanette Forssman, Monica Gahlin, Emma Sandfjord, Linnea 
Lundberg

Frånvarande: Emelie Johnsson

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Linnea

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna efter att styrelsen 
diskuterade informationen som vi fck på rasklubbsträäen, kvällen före 
kongressen, att exteriördomare har trääar där de diskuterar olika raser, 
utan att rasklubbarna informeras i förväg för att bistå med fakta och ev. 
utbildningshundar. Jeanette tar en vidare kontakt med SBK, för att försöka 
få mer information.

§ 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: info ang vallhundsprov enl SvKV:s regelverk: prov kommer att bli 
officiella från och med   januari 20 8. Vallanlagstest kommer bli officiella 
från och med   juli 20 7.

Ang: Utdrag ur SKK Cs möte 25/4 ang MAS: CS tar upp att SBK samt SASK 
tydligt uttryckt att korsavel inte bör tillåtas. CS beslutade att inte 
godkänna registrering om australian shepherd parats med en MAS. Om 
den ska kunna registreras som en MAS, ska tas upp till diskussion med 
SMASK. Ingen vidare åtgärd.

Ang: Statistik över antal erövrade utställningscert för bruksraser, ingen 
åtgärd. 

Ang: Statistik över olika uppfödares HD/MH. Det visade sig att listorna var 
felaktiga, så SBK har fått tillbaka dem, för omarbetning.
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Ang: info från utskottet Prov och tävling. Ingen åtgärd.

Ang: Info ang ny SKK play för uppfödare 2 /9. Lägg upp informationen ang
detta i FB-gruppen för uppfödare samt på hemsidan.

Ang: Inbjudan till avelskonferens  4- 5/ 0. Lägga upp inbjudan på FB-
gruppen för uppfödare.

§ 6 Avelsrådet: 

Avelsutbildningen: Cari får i uppdrag att kontakta Lena Stangvik för vidare 
planering.

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. Jeanette har gjort ett utkast och Maria har skickat ut. Ett par 
svar har kommit in. Styrelsen diskuterar ett förslag om att göra en 
undersökning mot uppfödare för att samla in fakta om hur klubben skulle 
kunna bli bättre på att möta deras behov/önskemål. 

Hälsa/Hälsoenkäten: Styrelsen har fått se ett utkast och fått möjlighet att 
komma med synpunkter samt att fylla i en provenkät. På det stora hela är 
enkäten bra, men några justeringar behövs innan den skickas ut. Susanna 
Skoglund är ansvarig.

SKK hälsoprogram: inget nytt. 

Exteriör/Exteriördomarkonferens 20 9: Jeanette har kontakt med 
avelsrådet och då i huvudsak Marie Johansson ang att börja planera den 
och att få någon som kan presentera rasen på konferensen. Ett första 
möte för att lägga upp en handlingsplan ska tas med klubbens två 
exteriörbeskrivare, då även sammanställningen av 
exteriörbeskrivarprotokollen nu fnns klar. 

Mentalitet/Projekt rasens mentalitet: arbetet fortskrider med Liza i 
spetsen. 

RAS: En reviderad upplaga ska lämnas in till SBK 20 9, för att sedan 
godkännas av SKK. Inget nytt.

FB: inget nytt inlägg från styrelsen under maj. Målet är att lägga ut ett 
”mentalinlägg” regelbundet – Liza samordnar detta.
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Övrigt: styrelsen diskuterade hur man skulle kunna komma tillrätta med 
att klubben endast har exteriörbeskrivare och hur vi kan få fer att göra en
exteriörbeskrivning.

 § 7 PR/Info
- Tidningen: den går till tryck under vecka 26. 

- Hemsidan: Maj: 
Totalt antal besök/session:       4324 st
Totalt antal användare:              28 8 st
Sidvisningar*:                               6 806 st
Sidor per session:                        3,89 st
Genomsnittlig sessionslängd:  3: 2 minuter 
Avvisningsfrekvens*:                 38,27 %
Mest besökta dag:                    - ingen speciell 

-Facebooksidan: inlägg från styrelsen under april: påminnelser ang olika 
evenemang.

- Brev till potentiella sponsorer: Utskicket är gjort under mars månad. 

- Brev till nya valpköpare: utskick är gjort i juni.

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

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Anna-
Karin har sett över och har sammanställt ett förslag som ska godkännas av
styrelsen och avelsrådet 

-Vallanlagstest: ett officiellt anlagstest genom SvKv kommer att börja gälla
  juli. Vi avvaktar vidare information.

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 3 /5 uppgick till 702. En nergång i 
antal från förra perioden med 4 st. 
-Mentalprojektet – översyn av texterna till hemsidan pågår. 
-Statistik – Emma S hjälper avelsrådet med att få fram relevant statistik. 
Två uppfödare har fått hjälp med sin statistik.

§ 8 Verksamhet:

Lydnadsdag med Jenny Wibäck kommer att arrangeras på Helsingborgs BK
den 25/6(ändrat datum). Det fnns en plats kvar. Många åhörare är 
anmälda. 
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Aussie-SM i Bruks och lydnad 20 7. Platsen är Håverud/Mellerud den  -3 
september, ansvarig Maria Ihrén. Planen är att arrangemanget blir 
liknande som tidigare år. Det är ovanligt få uppfödare som sponsrar 
arrangemanget i år. 

Aussie-SM i agility 20 7: Det kommer att arrangeras i samarbete med 
Katrineholms BK  2 augusti, Emma är sammankallande. 

Rasspecialen 20 7: Sandra Wesa håller i arrangemanget. Styrelsen 
diskuterar hur det ser ut med rasmästerskapet i rallylydnad och då det 
verkar vara mycket som är oklart med både ansvar och funktionärer, har 
styrelsen kontaktat Yvonne Höglund som tagit över ansvaret.

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

Agilitykurs: 3-4 augusti i Nynäshamn. Instruktör, Annica Aller. Monica och 
Emma håller i arrangemanget.

Studiefrämjandet: Maria ansvarar för att SASK arrangörer får information 
och blanketter för aktuella aktiviteter samt att ta in underlagen fvb till 
Studiefrämjandet.

 
Brukslägret 20 8: Ansvarig Yvonne Höglund, platsen kommer vara Gimo 
och lägret kommer hållas under Kristihimmelsfärdshelgen  0- 3/5, men 
mer exakta datum kommer.

MH/MT: Möjligheten att kunna arrangera MH samt MT i Norr- och 
Västerbotten håller på att undersökas. undersöker möjligheten att anordna fer MH eller MT under 

hösten i Norr- eller Västerbotten undersöker

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

Uppföljning av verksamhet: Brukslägret. En länk ska skickas till 
deltagarna. Veronica tar kontakt med Carina Alnegren.

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

ASCA protokoll till Lathunden: Inget nytt

Ansvarsfördelning inom styrelsen: Inget nytt.

Lathunden: Styrelsen diskuterar möjligheten att Linnea ska få en licens.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Perioden redovisade ett överskott. 
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§ 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:
Det har kommit in en fråga från en uppfödare om det skulle vara möjligt 
att lägga till en ruta på formuläret ”planerade/aktuella kullar”, i vilken man
kunde markera att valparna redan är tingade/sålda. Cari får i uppdrag att 
fråga Henrik.

§ 13 Nästa möte:  3 augusti kl  9.00 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Linnea Lundberg
Justerare
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Resultatrapport för perioden 2017-05-01-2017-05-31

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3110 Intäkter MH/MT 1 200,00 0,00 10 200,00 0,00

3120 Intäkter Läger 3 500,00 22 300,00 35 000,00 46 900,00

3130 Intäkter Rasspecialen 0,00 3 470,00 0,00 3 470,00

3140 Intäkter Vallning 1 500,00 9 445,00 2 900,00 25 540,00

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 400,00 0,00 600,00 0,00

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

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

3320 Uppfödarlista 400,00 600,00 5 600,00 6 800,00

3350 Intäkter Lokalområden 4 535,00 4 185,00 8 085,00 4 535,00

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

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

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

3890 Medlemsavgifter 6 840,00 10 880,00 55 280,00 50 100,00

S:a intäkter 15 975,00 50 880,00 118 995,00 145 755,00
 

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

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 0,00 23 348,10 7 430,00

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

4110 Kostnader MH/MT 6 953,50 0,00 7 153,50 360,00

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

4140 Kostnader Vallning 0,00 3 450,00 0,00 10 900,00

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

4210 Kostnader Tidning 0,00 0,00 18 264,02 22 665,01

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

4215 Kostnader Kalender 0,00 0,00 25,00 317,50

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

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

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 1 600,00 0,00 1 600,00

4357 Medlemskostnader 0,00 819,70 1 495,00 2 502,20

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

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

S:a driftkostnader 6 953,50 13 769,70 57 939,12 59 832,71
DELRESULTAT 9 021,50 37 110,30 61 055,88 85 922,29

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
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    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

5420 Dataprogram 0,00 0,00 259,00 518,00

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

6250 Porto 0,00 0,00 334,00 185,00

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

6570 Bankkostnader 10,50 6,00 781,50 622,50

S:a övriga externa kostnader 10,50 6,00 1 866,50 1 781,50
 

Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 9 011,00 37 104,30 59 189,38 84 140,79

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 9 011,00 37 104,30 59 189,38 84 140,79

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER 9 011,00 37 104,30 59 189,38 84 140,79

RESULTAT FÖRE SKATT 9 011,00 37 104,30 59 189,38 84 140,79
BERÄKNAT RESULTAT 9 011,00 37 104,30 59 189,38 84 140,79
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Balansrapport för perioden 2017-05-01-2017-05-31

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 169 787,68 199 696,06 9 011,00 208 707,06

S:a omsättningstillgångar 169 787,68 199 696,06 9 011,00 208 707,06
TOTALT TILLGÅNGAR 173 894,68 203 803,06 9 011,00 212 814,06

 

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 51 457,80 9 011,00 60 468,80
S:a eget kapital 153 624,68 203 803,06 9 011,00 212 814,06

 

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 173 894,68 203 803,06 9 011,00 212 814,06
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