Protokoll SASK 10/9 2017, via telefon
Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Linnéa Lundberg, Maria
Romner, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Emelie Johnsson, Monica Gahlin
Frånvarande: Emma Sandfjord
§ 1 Mötets öppnade
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare och 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: Inbjudan till RAS/RUS-konferens 4-5 november. Liza Hasselqvist får
frågan om hon vill/kan åka, samt att Jeanette anmäler sig. Om Liza vill
åka, blir det två från SASK som deltar.
Ang: Brev ang en uppfödare. Cari får i uppgift att skriva ett brev till SKK.
Ang: Rättad statistik över MH/HD från SBK. Ingen vidare åtgärd i
dagsläget.
Ang: Framtagna dokument som domare som vill utöka sitt rasregister ska
fyllas i. Ingen åtgärd.
Utgående: Svar till ett företag (Vitakraft) som gjort en förfrågan ang en
uppfödare. Vi hänvisar till SKK för vidare upplysningar.
§ 6 Avelsrådet:
Avelsutbildningen: Maria, Linnea och Anna i styrelsen begär projektplan av
Lena Stangvik för att snarast arbeta fram en plan för hur nästa omgång av
utbildningen ska se ut. Lena Stangvik har lovat att skicka en
sammanfattning av hur strukturen för tidigare omgångar har sett ut samt
att hon kan vara samtalspartner i utbildningen, men inte ansvarig.
Uppfödarlistan: Ingen ny uppfödare till uppfödarlistan under augusti.
Hälsa/Hälsoenkäten: Susanna Skoglund har sagt ifrån sig ansvaret för
utformandet av hälsoenkäten och i stället har Linnea jobbat vidare med
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den och presenterade ett förslag för styrelsen. Enkäten ska testas av
styrelsen och avelsrådet för att därefter snarast läggas ut på Facebook
samt på hemsidan.
Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Jeanette och våra
exteriörbeskrivare (Lena Stangvik och Sandra Wesa) samt Marie Johansson
(som är sammankallande) hade telefonmöte 21/8 och diskuterade
exteriör-beskrivarprotokollen samt exteriördomarkonferensen 2019. De
diskuterade även hur vi kan få fer exteriörbeskrivare och få fer att
exteriörbeskriva. På exteriörprotokollen skulle det vara önskvärt med en
ruta för att notera förhållandet mellan bröstdjup/benlängd.
Mentalitet/Projekt rasens mentalitet: Enligt notis i Brukshunden går det att
söka pengar ur en stiftelse. Liza och Jeanette har gjort en ansökan för
SASKs mentalprojekt och skickat in.
RAS: En reviderad upplaga ska lämnas in till SBK 2019, för att godkännas
av SKK. Inget nytt.
FB: Förtydligande har lagts ut om vad som gäller för annonsering av
planerade och födda kullar samt information om antalet besökare på FB
och på hemsidan. Målet är att lägga ut ett ”mentalinlägg” regelbundet –
Liza samordnar detta.
§ 7 PR/Info
- Tidningen: Materialdag för nr 3 är 20 augusti. Olika uppslag diskuterades
och Veronica fck i uppdrag att kontakta personer för att dels påminna om
material, dels fråga om de kan hålla i några tänkta inslag. Två
halvsidesannonser är bokade till de resterande tidningarna.
- Hemsidan: Henrik har bytt webbhotell för hemsidan. Veronica kan lägga
upp dokument på hemsidan, om Henrik inte hinner.
Statistik över besök på hemsidan för augusti:
Totalt antal besök/session:
4 834 st
Totalt antal användare:
3 069 st
Sidvisningar:
16 580 st
Genomsnittlig sessionslängd: 3,43 minuter
Avvisningsfrekvens*:
41,89 %
Mest besökta dag:
Något mer den 18:e (242 st)
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Topp fem mest visade sidor är under augusti, skiljer sig mot föregående
månad:
1)
2)
3)
4)
5)

Startsidan, 3 414 st
köpa-aussie/hitta-uppfödare, 1 638 st
köpa-aussie/omplaceringar, 1 516 st
köpa-aussie/valpkullar, 1 590 st
rasen, 903 st

- Facebooksidan: Inlägg från styrelsen under augusti har varit upprop ang
rasmästerskap i lydnad, rallylydnad samt bruks 2018, önskan om bilder till
2018-års kalender och tack till våra eldsjälar som arrangerar och genomför
SASK-arrangemang.
- Kalender 2018: Ingrid Wigur producerar kalendern ytterligare ett år och
Veronica ska ta in oferter från två tryckerier (100 ex).
- Mässorna: Inbjudan till Hundmässan i Stockholm har kommit och vi
inväntar inbjudan till My Dog i Göteborg. Maria har varit i kontakt med Per
Edorson, som avböjt att hålla i arrangemanget i år, Emma Farhang, har
ännu inte svarat, inte heller Sandra Wesa har svarat ang MyDog. Maria och
Jeanette lägger upp en efterlysning på FB, om det fnns några som är
villiga att ta på sig ansvaret.
- Brev till potentiella sponsorer: Utskicket gjordes under mars månad
2017.
- Mail till nya valpköpare: Nytt utskick i september 2017.
- Påminnelsemail till uppfödare i juni 2017.
- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i februari
2017. Ny ansökningar som styrelsen godkänner bör få samma utskick
(Cari ger Jeanette information samt adresser).
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/8 uppgick till 703. En svag
uppgång från juli.
Sponsorhuset: Maria får i uppgift att skriva en beskrivning om hur detta
fungerar, som Jeanette sedan kan lägga upp på FB och hemsidan.
§ 8 Verksamhet:
- Aussie-SM i Bruks- lydnad och rallylydnad 2018. Styrelsen diskuterade
olika alternativ som kommit in. Cari får i uppgift att ta kontakt med SBK
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och undersöka om det fnns möjligheter att fortfarande ansöka om
tävlingar samt hålla kontakt med Jönköpings Bk samt Falbygdens BK.
- Studiefrämjandet: Maria ansvarar för att alla underlag för samtliga kurser
skickas in till Studiefrämjandet. Möjligheten att även ansöka om pengar för
åskådare vid tävlingar, undersöks enligt uppgifter från Linnea.
- Brukslägret 2018: Ansvarig Yvonne Höglund, platsen kommer vara Gimo
och lägret kommer hållas under Kristihimmelsfärdshelgen 10–13/5.
Arbetet pågår med att hitta instruktörer.
- Ungdomsläger 2018: Förfrågan har inkommit och Jeanette har följt upp –
men påminner igen om hur tankarna/planerna går.
- Anna-Karin återkommer med förslag på ytterligare en lydnadsdag 2018.
- MH/MT: Exteriörbeskrivning i Eskilstuna den 14/10.
-Vallning: Emelie har varit i kontakt med SvKv ang vad som gäller för att
kunna arrangera ett anlagstest. Här är svaret från kroppsvallarna:
Med anlagsproven är det så här: Kroppsvallarna har fått SKKs ansvar att förvalta den provverksamhet för kroppsvallande raser enligt FCI som nu är på väg att
introduceras i Sverige. I detta paket ingår:

1) Vallanlagsprov, NHAT ( natural herding aptitude test) som är en lite enklare variant än de anlagsprov som har bedrivits i Sverige hittills, t ex enligt bearded
collies protokoll. Ett slags pre-trial om man så vill.

2) Herding working test (HWT) som är nästa, och en svårare klass.

3) Herding traditional style i tre klasser som är de egentliga proven, eller tävlingsklasserna, även om vi inte får kalla det tävling.

Regelverket för NHAT är nu fastställt av SKK och gäller för 34 kroppsvallande raser, från och med 1 juli i år. Övriga regelverk har de lovat ska komma att gälla
från årsskiftet. Ett godkänt NHAT-prov kommer att vara förutsättningen för att få gå vidare i övriga klasser. Det kommer också att registreras i Hunddata, liksom
övriga provresultat.

Vi i Kroppsvallarnas styrelse försöker nu få befintliga anlagsbeskrivare (de som står på vår hemsida) att också vilja jobba enligt FCI-reglerna. Bland annat hoppas
vi få hit en domare från Finland, där de ligger före oss, som instruktör/inspiratör.
Om ni vill anordna ett prov i aussieklubben enligt de nya reglerna ska ni anmäla till oss i Kroppsvallarnas styrelse. Vi kan diskutera tid och plats, avgift och om vi
eventuellt ska bidra båda med funktionärer. Kroppsvallarna står för arrangemanget, för domare, protokoll och rapportering.
PS. Vi kommer att lägga ut en pdf på hemsidan med NHAT-reglerna, om det inte redan är gjort. Obs att om ni har förslag på provställen så finns det regler för hur
stor fårbesättning som krävs för x antal hundar och att fåren ska vara väl invallade och hundvana.
Med vänlig hälsning

Birgitta, sekreterare
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- Årets Aussie: Monica har hittat personer/grupper som håller på att se
över reglerna. När alla regler för de olika grenarna är klara, ses
Allroundreglerna över.
- Uppföljning av verksamhet: Emma får i uppdrag att göra en
sammanställning av de svar som kommit in inför varje möte. Svaren
sammanställs och presenteras för styrelsen för att därefter gå till resp.
arrangör.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Inget nytt
- ASCA protokoll till Lathunden: Veronica har börjat kika på en mall i Excel
och har varit i kontakt med John Örvill, som kommer testa/försöka hjälpa
oss att få in mallen i Lathunden.
- Lathunden: Linnéa har ansökt om licens. Cari har skickat in.
§ 9 Ekonomisk rapport:
- Augusti redovisade ett underskott.
§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Beslut om att uppdatera och förtydliga regler för hur valpkullar får
annonseras, dels på hemsidan, dels på FB. För att få annonsera måste
man vara med på uppfödarlistan på hemsidan. Det ska framgå om kullen
helt eller delvis uppfyller valphänvisningskraven. Kommentarsfälten för
dessa annonser stängs av på FB, för att undvika spekulationer. Jeanette
förtydligar texten om regler på FB-sidan.
§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll:
- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Texten
diskuterades och Anna-Karin ser över texten ett varv till ihop med
Jeanette. Jeanette och Veronica kompletterar med en rad om rasens
ursprungsklubb.
- Styrelsen diskuterade frågor att ställa till uppfödare som inte är
medlemmar i SASK eller som inte står med på uppfödarlistan samt i vilken
form de ska ställas (digital enkät, telefon). Alla uppfödare är viktiga för
rasklubbens fortsatta arbete med rasen. Jeanette har skissat på förslag på
frågor.
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 fnns på www.sask.nu

5

- Maria kontaktar Sandra Wesa för en återkoppling från My Dog 2017 vad
gäller sålda kompendium mm men även inför kommande utställning
januari 2018.
- Jeanette har börjat skissa på frågor till ”testa dig själv om rasen” som ska
ligga på hemsidan. Styrelsen och avelsrådet får i uppdrag att återkoppla
och komplettera.
- Svara exteriördomare som vill utöka sitt rasregister.
- Lägga upp information om SBKs avelskonferens på uppfödarforumet –
Cari ger info till Jeanette som lägger upp.
§ 12 Övriga frågor: Inga övriga frågor
§ 13 Nästa möte: 8 oktober 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 2017-08-01-2017-08-31
Perioden
Nr

Namn

Ackumulerat

Utfall

Föreg. år

Utfall

Föreg. år

0,00

0,00

10 200,00

4 800,00

-1 750,00

0,00

31 500,00

45 300,00

3130 Intäkter Rasspecialen

0,00

0,00

16 115,00

24 370,00

3140 Intäkter Vallning

0,00

6 690,00

24 740,00

45 340,00

3150 RASmästerskap

4 590,00

3 080,00

5 590,00

3 080,00

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

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

590,00

3320 Uppfödarlista

0,00

200,00

5 800,00

7 400,00

166,00

0,00

21 931,00

9 421,00

3390 Ersättning Studiefrämjandet

0,00

0,00

700,00

0,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer

0,00

0,00

200,00

400,00

3860 Erhållna gåvor/donationer

0,00

0,00

0,00

5 300,00

3880 Övriga bidrag

0,00

0,00

0,00

3 000,00

4 940,00

8 320,00

87 320,00

76 000,00

7 946,00

18 290,00

205 126,00

229 651,00

4019 SBK Kongress + konferens

0,00

0,00

-3 800,00

-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

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten

0,00

0,00

0,00

-450,48

4110 Kostnader MH/MT

0,00

0,00

-8 710,00

-5 660,00

4120 Kostnader Läger

0,00

0,00

-25 795,00

-31 757,00

4130 Kostnader Rasspecialen

0,00

0,00

-14 720,00

-26 138,80

-21 173,00

-19 487,41

-21 173,00

-30 387,41

4150 Kostnader Rasmästerskap

0,00

0,00

0,00

-1 703,80

4170 Kostnader exteriör

0,00

0,00

-1 200,00

0,00

4210 Kostnader Tidning

0,00

0,00

-31 682,30

-40 916,01

-5 000,00

-5 000,00

-10 000,00

-10 000,00

4215 Kostnader Kalender

0,00

-25,00

-25,00

-342,50

4220 Kostnader Raskompendium

0,00

-25,00

0,00

-50,00

4230 Kostnader PR/Info

0,00

0,00

-1 058,50

0,00

-9 156,00

0,00

-17 912,00

-2 950,00

-700,00

-694,38

-2 195,00

-3 196,58

4358 Medlemsavgifter

0,00

0,00

-380,00

-560,00

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer

0,00

-269,62

-15,00

-269,62

-36 029,00

-25 501,41

-162 013,90

-168 313,20

RÖRELSENS INTÄKTER
Intäkter
3110 Intäkter MH/MT
3120 Intäkter Läger

3350 Intäkter Lokalområden

3890 Medlemsavgifter
S:a intäkter
Driftkostnader

4140 Kostnader Vallning

4212 Kostnader Tidning layout

4350 Kostnader Lokalområden
4357 Medlemskostnader

S:a driftkostnader

Perioden
Nr

Namn

Ackumulerat

Utfall

Föreg. år

Utfall

Föreg. år

-28 083,00

-7 211,41

43 112,10

61 337,80

5420 Dataprogram

0,00

0,00

-518,00

-777,00

6070 Representation och uppvaktningar

0,00

-3 889,00

0,00

-3 889,00

6110 Kontorsmaterial

0,00

0,00

-96,00

-488,00

6250 Porto

0,00

0,00

-334,00

-185,00

6310 Klubbförsäkring SKK

0,00

0,00

-4 175,00

-4 001,00

6540 IT-tjänster

0,00

0,00

-396,00

-396,00

-9,00

-7,60

-796,50

-637,60

-9,00

-3 896,60

-6 315,50

-10 373,60

0,00

0,00

0,00

-1 051,00

0,00

0,00

0,00

-1 051,00

-28 092,00

-11 108,01

36 796,60

49 913,20

-28 092,00

-11 108,01

36 796,60

49 913,20

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

-28 092,00

-11 108,01

36 796,60

49 913,20

RESULTAT FÖRE SKATT

-28 092,00

-11 108,01

36 796,60

49 913,20

BERÄKNAT RESULTAT

-28 092,00

-11 108,01

36 796,60

49 913,20

DELRESULTAT
RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
Övriga externa kostnader

6570 Bankkostnader
S:a övriga externa kostnader
Personalkostnader
7614 Utbildning, förtroendevalda
S:a Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
Finansiella intäkter och kostnader

Balansrapport för perioden 2017-08-01-2017-08-31
Nr

Namn

Ingående balans, år

Ingående balans, period

Perioden

Utgående balans

-3 772,00

-3 772,00

0,00

-3 772,00

7 879,00

7 879,00

0,00

7 879,00

4 107,00

4 107,00

0,00

4 107,00

169 787,68

214 406,28

-28 092,00

186 314,28

S:a omsättningstillgångar

169 787,68

214 406,28

-28 092,00

186 314,28

TOTALT TILLGÅNGAR

173 894,68

218 513,28

-28 092,00

190 421,28

-152 345,26

-152 345,26

0,00

-152 345,26

-1 279,42

-66 168,02

28 092,00

-38 076,02

-153 624,68

-218 513,28

28 092,00

-190 421,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

-173 894,68

-218 513,28

28 092,00

-190 421,28

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
1220 Inventarier och verktyg
1250 Datorer
S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1920 PlusGiro

SKULDER & EGET KAPITAL
Eget kapital
2069 Årets resultat
Beräknat balanserat resultat
S:a eget kapital
Obeskattade reserver
S:a obeskattade reserver
Långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
2900

TOTALT SKULDER & EGET
KAPITAL

