Protokoll SASK 14/1 2018, via telefon
Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Maria Romner, Veronica
Hagéus, Cari Hansson, Monica Gahlin
Frånvarande: Emelie Johnsson, Linnéa Lundberg, Emma Sandfjord
§ 1 Mötets öppnade
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare och justeringsman
Till justerare valdes Veronica
§ 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: ”Remiss Organisation 2020”: svar önskas senast 31/1
Ang: verksamhetsstatistik till SBK, Cari samlar in statistiken och skickar in
senast 21/1.
Ang: Hund till listan över hundar diagnostiserade med EP. Då hunden
saknar veterinärintyg, får Cari i uppgift att efterfråga detta och sedan
lägga till hunden.
Ang: remiss om revidering av utbildningsplan för mentalfunktionärer. Cari
får i uppgift att stämma av med Linnéa och Liza och sedan skicka in våra
synpunkter.
Ang: Enkät om MH. Då enkäten vänder sig till mentalbeskrivare, lämnas
den utan åtgärd.
Ang: kommunikationsbrev 2 från UG avel och hälsa. Ingen åtgärd.
Ang: medlemsbrev från Kroppsvallarna. Ingen åtgärd.
Ang: Information om hur utställningar ska gå till 2018 från SKK. Skickas
vidare till Marie Johansson, Jeanette skickar info.
§ 6 Avelsrådet:
Avelsutbildningen: Utbildningen kommer att använd FB som plattform. Det
är fortfarande oklart vem som ska se till att utbildningen kommer igång.
Ansvariga i styrelsen är Maria, Linnéa och Anna-Karin.
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Uppfödarlistan: Fem nya uppfödare till uppfödarlistan under december.
Styrelsen beslutar att det kan vara ok för uppfödare från andra länder än
Sverige att få stå med på listan, under förutsättning att de är medlem i
SASK, samt kan redovisa uppfödarstatistik. Avelsrådet uppmärksammande
styrelsen på att klubben bör se till att uppfödare redovisar sin statistik för
användandet av skottfasta hundar i sin avel även historiskt på ett
åskådligt sätt. Frågan tas upp med webmaster. Styrelsen diskuterar hur
och om de uppfödare som redovisar ett högt antal HD- och MHutvärderade valpar ska kunna få någon form av uppmärksamhet, antingen
på uppfödarlistan alt. på en separat lista.
Hanhundslista: inget nytt
Hälsa/Hälsoenkäten: Jeanette kontaktar avelsrådet för att se
bearbetainformationen som kommit in och omsätta den till revideringen
av RAS.
Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Gruppen består av Jeanette
Forssman, Lena Stangvik, Sandra Wesa och Marie Johansson. Ankan Edof
önskar ha en träf med gruppen relativt snart, då det nu är meddelat till
SBK att hon kommer att hålla i presentationen. Gruppen har varit i kontakt
med några exteriördomare för att få en uppfattning om vad de
uppmärksammat som potentiellt kan vara observandum för oss. Gruppen
har börjat se över om det fnns skillnader i hur exteriördomare kontra
exteriörbeskrivare gör sina bedömningar. Birgitta Gunnarsson har
översatts en text från engelska till svenska, i vilket rasens rörelser
beskrivs. Styrelsen vill passa på att tacka för henne för bidraget.
Marie Johansson har endast sitt slutprov kvar innan hon är klar
exteriörbeskrivare. Information om när nästa provtillfälle, är måste
vidarebefordras till Marie. Cari Rörström, Kiruna, är intresserad av att
påbörja utbildningen till exteriörbeskrivare.
Mentalitet/Projekt rasens mentalitet: En plan över träfar för utbildning på
fyra olika platser runt om i landet är framtaget. LILLA EDET BK den 10 mars –
sista anmälan 10 feb. VÄRNAMO BK den 17 mars – sista anmälan 17 feb.
DANDERYD/TÄBY BK den 7 april – sista anmälan 7 mars. BODEN BK den 27 maj –
sista anmälan 27 april. Styrelsen diskuterade hur budgeten ska se ut för
evenemanget. Medlemmar får delta gratis, medan icke medlemmar får betala.
Cari får i uppgift att lägga upp exteriörbeskrivningstillfällena på SBK-tävling.
Program och inbjudan är på gång. Jeanette och Veronica ansvarar.
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;
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EP-listan: Styrelsen diskuterade hur redovisning ska kunna ske, t ex via ett
formulär på hemsidan. Frågan bordlägges till nästa möte. Anna får i
uppgift att ta reda på samt delge styrelsen, hur SVAK lägger upp
informationen.
RAS: En reviderad upplaga ska lämnas in till SBK 2019, för att godkännas
av SKK. Styrelsen kommer be avelsrådet att bearbeta informationen för att
sedan i samband med årsmötet arbeta vidare med arbetet, Samtidigt ska
även en plan för det fortsatta arbetet läggas upp. Veronica får i uppdrag
att kontakta Per Edorson om han kan vara behjälplig med att ta fram den
statistik vi kommer behöva ur Lathunden till årsmötet.
FB: Sidan för uppfödare har renodlats till att bara vara till för uppfödare
och hanhundsägare. Nya diskussioner om avel har tagits upp. Styrelsen
har presenterat registreringsstatistik från SBK på SASK sida som visar att
aussien är den till antalet, tredje största bruksrasen nu.
§ 7 PR/Info
- Tidningen: innehåll till nummer 1 2018, diskuterades. Deadline är 20
februari.
- Hemsidan:
Statistik över besök på hemsidan för december:
Totalt antal besök/session:
4 312 st
Totalt antal användare:
2837 st
Sidvisningar*:
14 803 st
Sidor per session:
3,43 st
Genomsnittlig sessionslängd:
3,02 minuter
Avvisningsfrekvens*:
43,46 %
Mest besökta dag:
27 december (326 användare jämför 164
näst högsta)
1./startsidan
2./kopa-aussie/hitta-uppfodare
3./kopa-aussie/valpkullar
4./kopa-aussie/omplaceringar
5./kopa-aussie
6./rasen
7./user
8./rasen/mentalitet
9.rasen/mentalitet
10.Aktuellt
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- Facebooksidan: Inlägg från styrelsen under december: Information om
Sponsorhuset. Bildtråd för God Jul-hälsningar. Upprop efter personer som
kan agera som monterpersonal på My Dog. Tack till monterpersonalen på
Stockholms mässan och MyDog. Även en teaser ang. mental- och
exteriördagarna i vår har lagts upp samt inbjudan till årsmötet.
- Kalender 2018: Denna kalender kommer bli den sista klubben
producerar, då det visat sig att kalendern inte sålt så bra de senaste åren,
och intresset från medlemmarna är svalt samt att det kräver mycket
arbete att både producera men även pusha för att få in bilder i rätt kvalitet
och sälja den. Styrelsen vill tacka Ingrid Wigur för bidraget.
- Mässorna: Enligt Maria är inte sammanställningen klar från vare sig
Stockholm eller Göteborg.
- Sponsorhuset: I december har det tillfallit klubben 69 kr.
- Brev till potentiella sponsorer: Utskicket gjordes under mars månad
2017.
- Mail till nya valpköpare: Nytt utskick i november 2017.
- Mail till uppfödare: Veronica och Jeanette har sett över mailet som ska
skickas ut under januari. Cari får i uppdrag att kontakta SKK för att få
aktuella listor över uppfödare som registrerat kullar de senaste tre åren.
Brevet har publicerats på FB och på hemsidan.
- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i februari
2017 samt september 2017. Brevet ska enligt diskussion i avelsrådet
kompletteras med att rasen kan vara reserverad men att detta inte får
vara pga rädsla.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/12 uppgick till 711. En svag
nergång 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
och ska uppdatera styrelsen om nuläget.
§ 8 Verksamhet:
- Årsmötet 2018 kommer att hållas på Lilla Edet BK den 11 mars. Marie
Sjöberg hjälper till med fka och att tillfråga en mötesordförande, samt har
rekommenderat boende. Veronica kontaktar Per Edorson och ber om hjälp
att ta fram den årliga statistiken som ska presenteras på årsmötet
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- Årsmöteshandlingar: Cari får i uppdrag att uppdatera förra årets
handlingar och skicka ut dem till styrelsen i början på januari. Styrelsen
kommer i samband med nästa styrelsemöte gå igenom handlingarna.
Samtliga handlingar ska fnnas tillgängliga på hemsidan senast 25/2.
- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2018. Jönköpings BK den 4/8. Inget
nytt.
-- Aussie-SM i bruks 2018: Falbygdens BK 1–2/9. Inget nytt.
- Aussie-SM i agility 2018: ännu inget klart, men eventuellt kommer det
hållas i Skåne. Anna kollar med Emma om det fnns möjlighet att
arrangera tävlingen i Mälardalen i stället för, som tänkt, Skåne.
- Studiefrämjandet: Klubben har fått in 1 260 kr för verksamhet 2017.
Återstår fortfarande att Maria ska ge besked hur det ligger till med bidrag
för åhörare.
- Brukslägret 2018: Ansvarig Yvonne Höglund, platsen kommer vara Gimo
och lägret kommer hållas under Kristihimmelsfärdshelgen 10–13/5.
Arbetet pågår. De olika grupperna är i princip fulla. Grupperna kommer att
ha inriktning på lydnad. Främst bruks-lydnaden, men även en grupp med
lydnadsklass och IPO.
- Ungdomsläger 2018: Inget nytt
- MH/MT: Inget nytt
-Lydnadsdag för Jenny Wibäck: ändrat datum, 9 september 2018,
eventuellt blir det inte på Helsingborg BK, då det hålls IPO-tävlingar på
klubben det datumet.
- Agillity-kurs för Annika Aller: 14–15 juli på Nynäshamns BK. Ansvarig
Monica Gahlin och Emma Sandfjord.
- Dragläger: Frida Tenghede har undersökt om det fnns något intresse
bland medlemmarna för att ha ett läger. Det är oklart om det blir något.
-Vallning: Inget nytt
- Årets Aussie: Reglerna är klara och kommer att läggas upp på hemsidan
inom kort. Beroende på när informationen läggs upp anpassas
stängningsdatumet.
- Uppföljning av verksamhet: Inget nytt.
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- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: det har inte varit något nytt
möte.
- 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. Inget nytt.
- Lathunden: Inget nytt.
§ 9 Ekonomisk rapport:
- December redovisade ett överskott. Prognosen för hela året 2017 ser ut
att ha givit ett överskott.
§ 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.
- Jeanette har skissat på frågor till ”testa dig själv om rasen” som ska ligga
på hemsidan. Styrelsen och avelsrådet får i uppdrag att återkoppla och
komplettera.
- Presentation av rasen i tidningen Härliga Hund. Emma är i princip klar
och ska skicka materialet till tidningen.
- Fortsätta följa upp de domarträfar som hålls – och försöka få SBK/SKK att
förstå vikten av att exteriördomare tar större hänsyn till rasklubbarnas
arbete med bl. a. RAS.
- Följa upp att texterna till ofciella hemsidor kommer upp (Emelie).
- Kontakta SKK för att reda ut vad som gäller ang. ASCA stamtavlor då
andra raser verkar få sina stamtavlor fyllda.
- Att inför kommande år lämna in motion till SBK/SKK om att de stora
utställningarna borde ha vinnarklass för bäst bruksmeriterade SBK-ras
även om det är en inof titel.
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§ 12 Övriga frågor: Styrelsen diskuterade vem som är ansvarig vid vilket
tillfälle av mental-/exteriördagarna. Ännu inte helt klart. Förbundsavgiften
har höjts med 20 kr per 1 januari och medlemspriserna på hemsidan och i
valpköparerbjudandet till uppfödarna är justerat därefter. Då det är viktigt
att klubben inte tar stora ekonomiska risker samt får rimliga intäkter vid
större arrangemang kommer informationen på hemsidan förtydligas.
Veronica ändrar.

§ 13 Nästa möte: 11 februari 2018 kl. 19.00 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.
……………………………………………….
……………………………………………….
Cari Hansson
Jeanette Forssman
Sekreterare
Ordförande
…………………………………………………
Veronica Hagéus
Justerare
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Resultatrapport för perioden 2017-12-01-2017-12-31
Perioden
Nr

Namn

Ackumulerat

Utfall

Föreg. år

Utfall

Föreg. år

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

0,00

24 740,00

48 580,00

3150 RASmästerskap

0,00

0,00

20 440,00

23 220,00

3161 Intäkter Avelsutbildning

0,00

0,00

0,00

900,00

3170 Intäkter Exteriör

0,00

0,00

2 100,00

1 200,00

3210 Intäkter Tidning

0,00

0,00

1 960,00

1 433,00

3 690,00

2 650,00

7 690,00

10 060,00

230,00

300,00

360,00

1 390,00

1 000,00

600,00

7 000,00

8 000,00

0,00

0,00

23 326,00

9 421,00

RÖRELSENS INTÄKTER
Intäkter

3215 Intäkter Aussiekalender
3220 Intäkter Raskompendium
3320 Uppfödarlista
3350 Intäkter Lokalområden
3380 Andra aktiviteter

0,00

0,00

0,00

4 217,54

1 260,00

0,00

1 960,00

0,00

100,00

320,00

600,00

1 220,00

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

7 440,00

8 750,00

121 800,00

112 740,00

13 720,00

12 620,00

269 791,00

305 151,54

1 150,00

-5 805,00

-3 800,00

-8 705,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte

0,00

-259,00

-23 509,10

-29 676,00

4021 Funktionärskostnader

0,00

-701,00

0,00

-701,00

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

-18 525,00

-31 018,80

3390 Ersättning Studiefrämjandet
3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer

3890 Medlemsavgifter
S:a intäkter
Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens

4140 Kostnader Vallning

0,00

0,00

-21 173,00

-38 137,41

-557,00

-4 296,00

-34 219,00

-30 638,30

0,00

-1 876,00

0,00

-1 876,00

4170 Kostnader exteriör

-600,00

0,00

-2 045,00

0,00

4210 Kostnader Tidning

0,00

-18 929,43

-45 469,18

-79 214,71

4211 Produktion av reklam

0,00

0,00

0,00

-3 500,00

4212 Kostnader Tidning layout

0,00

-5 000,00

-15 000,00

-20 000,00

-642,50

-780,00

-5 167,50

-8 497,50

4220 Kostnader Raskompendium

0,00

0,00

-25,00

-5 550,00

4230 Kostnader PR/Info

0,00

-3 603,00

-5 433,50

-4 698,00

4350 Kostnader Lokalområden

0,00

0,00

-17 912,00

-2 950,00

4150 Kostnader Rasmästerskap
4160 Kostnader Avelsrådet

4215 Kostnader Kalender

Perioden
Nr

Namn

Ackumulerat

Utfall

Föreg. år

Utfall

Föreg. år

4357 Medlemskostnader

0,00

-202,50

-2 995,00

-3 459,08

4358 Medlemsavgifter

0,00

-360,00

-760,00

-920,00

-7,50

-41,25

-37,50

-310,87

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer
S:a driftkostnader

-657,00

-41 853,18

-230 575,78

-311 321,15

13 063,00

-29 233,18

39 215,22

-6 169,61

0,00

-259,00

-777,00

-1 295,00

-898,00

0,00

-1 993,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 889,00

-48,00

0,00

-144,00

-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

-10,50

-10,50

-816,00

-667,60

-956,50

-269,50

-8 635,00

-13 044,60

7610 Utbildning

0,00

0,00

0,00

-1 040,00

7614 Utbildning, förtroendevalda

0,00

0,00

0,00

-1 051,00

0,00

0,00

0,00

-2 091,00

12 106,50

-29 502,68

30 580,22

-21 305,21

12 106,50

-29 502,68

30 580,22

-21 305,21

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

12 106,50

-29 502,68

30 580,22

-21 305,21

RESULTAT FÖRE SKATT

12 106,50

-29 502,68

30 580,22

-21 305,21

0,00

21 305,21

0,00

21 305,21

12 106,50

-8 197,47

30 580,22

0,00

DELRESULTAT
RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram
5940 Utställning och mässor
6070 Representation och uppvaktningar
6110 Kontorsmaterial

6570 Bankkostnader
S:a övriga externa kostnader
Personalkostnader

S:a Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR
Finansiella intäkter och kostnader

8999 Redovisat Resultat
BERÄKNAT RESULTAT

Balansrapport för perioden 2017-12-01-2017-12-31
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

167 991,40

12 106,50

180 097,90

S:a omsättningstillgångar

169 787,68

167 991,40

12 106,50

180 097,90

TOTALT TILLGÅNGAR

173 894,68

172 098,40

12 106,50

184 204,90

-152 345,26

-152 345,26

0,00

-152 345,26

-1 279,42

-19 753,14

-12 106,50

-31 859,64

-153 624,68

-172 098,40

-12 106,50

-184 204,90

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

-172 098,40

-12 106,50

-184 204,90

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

