
Protokoll SASK 12/11 2017, via telefon

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

Frånvarande: Emma Sandfjord, Emelie Johnsson 

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

§ 2 Val av sekreterare och 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 SBKs valberedningsarbete. Ingen åtgärd.

Ang: Inbjudan till CUA-utbildning. Ingen åtgärd.

Ang: Inbjudan till ordföranden till kongressen 2018. Ingen åtgärd.

Ang: Inbjudan till organisationskonferensen 2-4/2 2018. Jeanette åker för 
Brukshunden. Cari är intresserad av att åka.

Ang: ansökningar av korningsdiplom. Det har kommit in 4 ansökningar om 
korningsdiplom för avelstikar. Dessa kommer att omnämnas i kommande 
nummer av tidningen.

Ang: det har kommit in ansökan av domare som önskar utöka sin 
rasbehörighet. Vi har möjlighet att inkomma med synpunkter till SBK som 
vi önskar att domarna ska ta hänsyn till när de bedömer vår ras. Då vi 
tagit fram ett brev vi skickar ut till nya exteriördomare, väljer vi att 
fortsätta att göra detta utskick även till dessa. Frågan tas upp med 
exteriörgruppen/avelsrådet på nästa möte.

§ 6 Avelsrådet: 
Avelsutbildningen: Styrelsen diskuterar, vad som saknas för att få igång 
avelsutbildningen och hur Anna, Maria och Linnea ska göra för att komma 
vidare, då det ännu inte tagit fart med att sätta igång. Linnea tar på sig att
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ta kontakt med Anna Brinning och/eller Lena Stangvik för att bl a få hjälp 
med hur det bl a ska lösas tekniskt. 

Uppfödarlistan: Ingen ny uppfödare till uppfödarlistan under oktober.  

Hälsa/Hälsoenkäten: Enkäten ligger fortfarande uppe på hemsidan och 
ytterligare ett mail ska skickats till alla medlemmar som fnns registrerade 
i medlem online, med en länk till enkäten (Veronica får i uppdrag att 
skicka den.) I dagsläget är det 765 stycken som svarat. 

Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Ankan Edof kommer att 
presentera vår ras på konferensen. Den exteriörgrupp som är tillsatt, ska 
ha ett telefonmöte v. 47. Gruppen besår av: Jeanette Forssman, Lena 
Stangvik, Sandra Wesa och Marie Johansson.

Mentalitet/Projekt rasens mentalitet: En plan över träfar för utbildning på 
några olika platser runt om i landet är framtaget och några datum är 
redan klara. Helsingborg/Skåne, Värnamo: 17 mars, Lilla Edet: 10 mars, 
Mälardalen/Sthlm, Boden: förslag på fyra olika datum i maj. 

Owe Andersson, Jörgen Karlsson och Ingrid Tapper är tillfrågade om de kan
föreläsa på någon eller fera av platserna. Träfarna kommer även erbjuda 
ett tillfälle till exteriörbeskrivning. Sandra Wesa kommer att genomföra 
dessa.

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

FB: Påminnelse ang hälsoenkäten samt en länk. Information ang vad man 
bör tänka på innan man köper valp.

§ 7 PR/Info
- Tidningen: Materialdag för nr 4 är 20 november. Styrelsen diskuterade 
förslag på artiklar.

- Hemsidan:
Statistik över besök på hemsidan för oktober:
Det har varit en markant ökning av besökare, vi har haft hälsoenkäten uppe och det är mest troligt den som dragit besökare. Info

om den lades ut den 2 okt samt en extra påminnelse den 27 okt, vilket också är dagarna då antalet besökare peakat. Kul att så 

många ser den som viktig och fyller i den!

Totalt antal besök/session:         6 079 st

Totalt antal användare:               3 872 st                                 

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

2



Sidvisningar*:                                19 627 st

Genomsnittlig sessionslängd:     3,15 minuter 

Avvisningsfrekvens*:                   45,55 %

Mest besökta dag:                       2 okt (även liten pik 27 okt)

Top 10 mest besökta sidor:

sida antal % av totalen

/startsidan 3 085 15,72 %

/kopa-aussie/hitta-uppfodare 1 994 10,16 %

/halsoenkat-2017 1 891 9,63 %

/kopa-aussie/omplaceringar 1 668 8,50 %

/kopa-aussie/valpkullar 1 183 6,03 %

/kopa-aussie 991 5,05 %

/rasen 970 4,94 %

/aktuellt 370 1,89 %

/rasen/mentalitet 242 1,23 %

/rasen/hälsa 235 1,20 %

- Facebooksidan: Inlägg från styrelsen under oktober: Upprop efter bilder 
till kalendern. Information ang Sponsorhuset med uppmaning till 
medlemmar att gå med för att ge klubben ett ekonomiskt tillskott genom 
sina inköp. Info ang sista dag för inlämning av motioner. Info samt länk till 
hälsoenkäten.

- Kalender 2018: Veronica har tagit in oferter från två tryckerier (100 ex). 
Styrelsen beslutar att ta det billigaste alternativet. 

- Mässorna: Stockholm är färdigt med bemanningen. Danielle Nyby 
Christensen har huvudansvaret. Göteborg är fortfarande inte klart. 
Uppropet på FB får ligga kvar så länge. Veronica och Maria stämmer av 
ang hur mycket material som fnns klart och vad som eventuellt behöver 
tryckas upp mer av.

- Sponsorhuset: i oktober har det tillfallit klubben 225:-. Det är ca 15 nya 
medlemmar som anslutit sig.

- Brev till potentiella sponsorer: Utskicket gjordes under mars månad 
2017. 

- Mail till nya valpköpare: Nytt utskick i september 2017.

- Mail till uppfödare: Veronica och Jeanette ser över mailet som ska skickas
ut under december/januari..
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- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i februari
2017 samt september 2017.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/10 uppgick till 715. En svag 
uppgång från föregående period.

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Emelie
har varit i kontakt med de olika plattformarna för att få in den nya texten.

§ 8 Verksamhet:

- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2018. Jönköpings Bk den 4/8.

-- Aussie-SM i bruks 2018: Falbygdens BK 1-2/9.

- Aussie-SM i agility 2018: ännu inget klart, men eventuellt kommer det 
hållas i Åstorp, Skåne.

- 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.

- Brukslägret 2018: Ansvarig Yvonne Höglund, platsen kommer vara Gimo 
och lägret kommer hållas under Kristihimmelsfärdshelgen 10–13/5. 
Arbetet pågår.

- Ungdomsläger 2018: Inget nytt

- MH/MT: Inget nytt
Lydnads dag för Jenny Wibäck: preliminärbokat datum 18 augusti 2018.

-Vallning: Ang regelverk för SvKv: utdrag ur SKKs Prov och 
tävlingskommittés möte: se bilaga 

- 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. Styrelsen diskuterar poängsättning samt grenar 
som ska komma ifråga.

- Uppföljning av verksamhet: Emma har mejlat underlag på de svar som 
kommit in från våra aktiviteter. 
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- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Jeanette redovisade vad 
som diskuterades på senaste telefonmötet. Bl a diskuterades den inbjudan
som SBK skickat ut till kongressen 2018 till ordföranden, som är väldigt 
otydligt formulerad. Samt att SM 2018 diskuterades. 
Minnesanteckningarna mejlades ut till styrelsen.

- ASCA protokoll till Lathunden: Veronica har skickat in ett underlag till 
John Örvill, som har lovat försöka hitta en lösning på hur protokollen kan 
läggas in i Lathunden.
 
- Lathunden: Linnéa har fått sin licens och har börjat försöka lära sig hur 
Lathunden fungerar.
§ 9 Ekonomisk rapport: 
- oktober redovisade ett underskott.

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

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
 - 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.

- Maria kontaktar Sandra Wesa för en återkoppling från My Dog 2017 vad 
gäller sålda kompendium mm. Då Sandra ännu inte inkommit med något 
svar, avskrivs punkten.

- 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. 

§ 12 Övriga frågor: Det är dags att aktivera valberedningen inför 
årsmötet 2018. Jeanette får i uppgift att ta kontakt med dem. Styrelsen 
diskuterar att förlägga årsmötet till Lilla Edets bk den 11/3, för att 
samordna det med den mental-/exteriörbeskrivningsdag som håll där den 
10/3.

§ 13 Nästa möte: 10 december kl. 19.00 via telefon
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§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Monica Gahlin
Justerare

Bilaga

Utdrag ur SBKs Prov och Tävlingskommittés möte

§ 35 Regelverk – nya regler

Regelverk – Svenska Kroppsvallarklubben

a) Vallanlagstest.

Redovisning av beslut per capsulam; 2017-05-19.

Bakgrund:

Utifrån arbetet med färdigställande av SvKVs regelverk har PtK vid möte nr 1/2017, fattat beslut att
innan slutligt fastställande av de tre regelverken översända de bearbetade underlagen till SvKV, för
klubben att ta del och återkomma till PtK med eventuella frågor. Varefter PtK avser fatta beslut per 
capsulam, med inriktning att regelverken fastställs från och med 2017-07-01, för att träda ikraft 
från och med 2018-01-01.

SvKV har därefter deltagit vid möte på SKKs kansli den 24 april med PtKs ordförande, sekreterare 
samt chefen för SKKs tävlingsavdelning. Vid mötet framförde SvKV önskemål om möjlighet till att få
starta upp den ofciella verksamheten med anlagsprovet redan från och med 2017-07-01. Detta 
regelverk är nu färdigställt i sin utformning samt innehåll i samverkan mellan PtK och SvKV.

Efter mötet har PtKs ledamöter via email fört en diskussion avseende SvKVs förfrågan. PtK kan se 
en fördel i att den ofciella verksamheten först startar upp i mindre omfattning och då med denna 
provform. Detta eftersom krav inför deltagande i övriga grupper är att anlagsprovet är genomfört.

PtKs beslut:

Regelverk: Beslöt PtK att bifalla SvKV förfrågan och därmed fastställa regelverket för Vallanlagstest 
att gälla med omedelbar verkan och att träda ikraft från och med 2017-07-01, för en provperiod om
3 år.
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PtK vill belysa att stambokföring av resultat inte kommer kunna ske för än i början av 2018.

Rasförteckning: Avseende den av PtK tidigare fastställda förteckningen över raser med rätt att delta
inom SvKVs verksamhet har berörda specialklubbar nu gett positivt svar. Beslöt PtK därmed att 
fastställa den föreslagna rasförteckningen för deltagande inom SvKVs verksamhet. 
Rasförteckningen ska föreligga som bilaga till samtliga regelverk.

SKK/PtK nr 2/2017

2017-09-13

Sida 8/16

b) Övriga regelverk

Förelåg av SvKV justerad nationell anpassning av regler för Vallprov Traditionell Stil samt 
Vallarbetsprov Traditionell Stil. Beslöt PtK att, efter viss redaktionell korrigering, fastställa de båda 
regelverken att träda ikraft för en provperiod om 3 år från och med 2018-01-01.

c) Vallanlagstestare

Utbildningsplan: SvKV har fastställt en utbildningsplan för vallanlagstestare, vilken PtK fnner väl 
utformad och genomtänkt.

Förteckning vallanlagstestare: Förelåg utdrag från SvKVs hemsida av förteckning över de personer 
som idag är godkända vallanlagstestare. Efter att ha tagit del av förteckningen fnner PtK att en 
översyn bör ske avseende vilka raser samt hur dessa anges. Vallanlagstestare som inte anser sig 
kunna ta emot någon specifk ras från den av PtK fastställda raslistan ska då ange den rasen. Inte 
ange ras som inte förekommer på fastställd raslista. PtK vill betona att det inte får förekomma 
någon form av ”inofciell” vallanlagstest av hund av ras som inte fnns angiven på den av PtK 
fastställda raslistan. Detsamma avseende de träningsplatser som är tillgängliga.

PtK följer med stor uppskattning SvKVs idoga arbete i att etablera test-/provformerna, och att 

kvalitetssäkra verksamheten i sin egenskap som aktivitetsklubb med huvudmannaskap.
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2017-11-08 294565 - Svenska Australian ShepherdKlubben

https://secure.e-conomic.com/secure/#! 1/2

Resultatrapport för perioden 2017-10-01-2017-10-31

  Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3110 Intäkter MH/MT 0,00 0,00 10 200,00 4 800,00

3120 Intäkter Läger 0,00 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 -990,00 24 740,00 48 580,00

3150 RASmästerskap 0,00 1 100,00 20 440,00 23 220,00

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

3170 Intäkter Exteriör 600,00 0,00 600,00 1 200,00

3210 Intäkter Tidning 0,00 73,00 600,00 1 433,00

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

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 0,00 130,00 590,00

3320 Uppfödarlista 0,00 0,00 5 800,00 7 400,00

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 0,00 23 326,00 9 421,00

3380 Andra aktiviteter 0,00 3 027,54 0,00 3 027,54

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

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 0,00 200,00 400,00 800,00

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

3890 Medlemsavgifter 6 980,00 11 290,00 105 640,00 96 130,00

S:a intäkter 7 580,00 14 700,54 240 621,00 278 021,54
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens -1 150,00 0,00 -4 950,00 -2 900,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 -7 374,00 -23 509,10 -14 804,00

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 -400,00 -17 765,00 -31 018,80

4140 Kostnader Vallning 0,00 -7 750,00 -21 173,00 -38 137,41

4150 Kostnader Rasmästerskap 0,00 -1 180,00 -30 442,00 -22 002,30

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

4210 Kostnader Tidning -13 711,88 -19 369,27 -45 394,18 -60 285,28

4212 Kostnader Tidning layout 0,00 0,00 -10 000,00 -10 000,00

4215 Kostnader Kalender 0,00 0,00 -25,00 -342,50

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 0,00 0,00 -50,00

4230 Kostnader PR/Info 0,00 0,00 -1 058,50 -500,00

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 0,00 -17 912,00 -2 950,00

4357 Medlemskostnader -700,00 0,00 -2 895,00 -3 216,58

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

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 0,00 0,00 -15,00 -269,62
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  Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

S:a driftkostnader -15 561,88 -36 073,27 -211 223,78 -228 504,97
DELRESULTAT -7 981,88 -21 372,73 29 397,22 49 516,57

 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram -259,00 -259,00 -777,00 -1 036,00

5940 Utställning och mässor 0,00 0,00 -500,00 0,00

6070 Representation och uppvaktningar 0,00 0,00 0,00 -3 889,00

6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 -96,00 -488,00

6250 Porto 0,00 0,00 -334,00 -250,00

6310 Klubbförsäkring SKK 0,00 0,00 -4 175,00 -4 001,00

6540 IT-tjänster 0,00 0,00 -396,00 -2 454,00

6570 Bankkostnader -1,50 -6,00 -799,50 -648,10

S:a övriga externa kostnader -260,50 -265,00 -7 077,50 -12 766,10
 

Personalkostnader
7610 Utbildning 0,00 -740,00 0,00 -1 040,00

7614 Utbildning, förtroendevalda 0,00 0,00 0,00 -1 051,00

S:a Personalkostnader 0,00 -740,00 0,00 -2 091,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -8 242,38 -22 377,73 22 319,72 34 659,47

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -8 242,38 -22 377,73 22 319,72 34 659,47

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER -8 242,38 -22 377,73 22 319,72 34 659,47

RESULTAT FÖRE SKATT -8 242,38 -22 377,73 22 319,72 34 659,47
BERÄKNAT RESULTAT -8 242,38 -22 377,73 22 319,72 34 659,47
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Balansrapport för perioden 2017-10-01-2017-10-31

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 169 787,68 180 079,78 -8 242,38 171 837,40

S:a omsättningstillgångar 169 787,68 180 079,78 -8 242,38 171 837,40
TOTALT TILLGÅNGAR 173 894,68 184 186,78 -8 242,38 175 944,40

 

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 -31 841,52 8 242,38 -23 599,14
S:a eget kapital -153 624,68 -184 186,78 8 242,38 -175 944,40

 

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 -184 186,78 8 242,38 -175 944,40
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