
Protokoll SASK 11/2 2018, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Anna-Karin Malm, Maria Romner, Veronica
Hagéus, Cari Hansson, 

Frånvarande: Emelie Johnsson, Linnéa Lundberg, Emma Sandfjord, Monica 
Gahlin

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

§ 2 Val av sekreterare och justeringsman 
Till justerare valdes Anna-Karin

§ 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: SBK infobrev 1, Veronica får i uppgift att skicka in vår logga för att 
göras om så den anpassas till SBKs nya logga.

Ang: uppdaterad rutin för inbjudna av utländsk exteriördomare, 
vidarebefordrar till Marie Johansson

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: Inbjudan till kongressen 26-27/5, Jeanette anmäler sig, eventuellt 
även Cari.

Ang: Skrivelse från samtliga rasklubbar inom SBK till FS ang hantering av 
personliga påhopp på sociala medier. Styrelsen beslutar att ställa sig 
bakom skrivelsen i vilken man önskar att FS ska hantera dessa frågor.

Ang: Info ang vilka regler som gäller vid rasmästerskap. Vid överanmälan 
gäller kvalpoäng.

Ang: upprop från tidningen Brukshunden ang information från 
rasklubbarna vilka datum de arrangerar rasmästerskap, utställningar, 
läger etc, för publicering i kommande nummer av tidningen. Jeanette får i 
uppdrag att skicka in datum för dessa.
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§ 6 Avelsrådet: 
Avelsutbildningen: Utbildningen kommer att starta upp vecka 8. Under 
vecka 7 lägger samtliga grupper upp de frågor man fått i ansvar att ta 
fram inom respektive område. Maria får i uppgift att skicka ett mail till 
kommande deltagare med en tidsplan.

Uppfödarlistan: Då det inkommit intresse från en uppfödare att få lov att 
använda rasens idealprofil (MH), på sin egen hemsida för att visa hur 
dennes egna hundar förhåller sig till idealprofilen, beslutar styrelsen att ta 
fram ett interaktivt dokument, som uppfödare på uppfödarlistan kan få 
tillgång till. Veronica får i uppgift att arbeta fram det.

Susanna Skoglund har tagit fram en lista över samtliga kullar registrerade 
2017 och gjort en kartläggning över vilka kullar som uppfyller rasklubbens 
valphänvisningskrav. Listan kommer läggas upp på hemsidan samt FB.

Hanhundslista: inget nytt

Hälsa/Hälsoenkäten: Tove Ekman håller på att sammanställa ett resultat 
på hälsoenkäten som sedan kommer vara ett av underlagen får 
revideringen av RAS, som kommer ske under året.

Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Exteriörgruppen kommer att ha ett
inledande möte tillsammans med Ankan Edoff den 18/2 i Jönköping för att 
titta över bland annat statistik.

Mentalitet/Projekt rasens mentalitet: Det är många anmälda till de första 
tillfället i Lilla Edet. De övriga tillfällena är fortfarande öppna för anmälan, 
men även dessa tillfällen visar på ett gott intresse. Jeanette får i uppgift 
att flagga upp för att det finns möjlighet att anmäla sin hund till 
exteriörbeskrivning.

EP-listan: Styrelsen diskuterade om det inte vore bättre att göra om listan,
så att den skulle täcka in fler sjukdomar. Styrelsen beslutar att listan får 
vara som den är tillsvidare.

RAS: Arbetet med revideringen kommer startas upp inom kort. Klubben 
har fått den nya mallen som ska användas från SBK.

FB: Sidan för uppfödare har renodlats till att bara vara till för uppfödare 
och hanhundsägare. Nya diskussioner om EP samt DNA-tester har förts.
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§ 7 PR/Info
- Tidningen: innehåll till nummer 1 2018, diskuterades. Deadline är 20 
februari.

- Hemsidan:
Statistik över besök under januari: en kraftig ökning under perioden
Totalt antal besök/session:          6 550 st

Totalt antal användare:                 3 719  st                              

Sidvisningar*:                                 25 092 st

Sidor per session:                            3,83 st

Genomsnittlig sessionslängd:     3,40 minuter 

Avvisningsfrekvens*:                   37,48 %

Mest besökta dag:                       Ingen speciell, marginella ökningar 9, 15, 21 och 22 januari

Topp 10 mest besökta sidor.

1. /startsidan

2. /kopa-aussie/valpkullar

3. /kopa-aussie/hitta-uppfodare

4. /kopa-aussie/omplaceringar

5.
/resultat/regler-arets-aussie/

resultat-till-arets-aussie

6. /kopa-aussie

7. /rasen

8. /aktuellt

9. /resultat/regler-arets-aussie

10. /rasen/mentalitet

- Facebooksidan: Inlägg från styrelsen under januari: info ang 
Sponsorhuset, info ang årets aussie, info ang att anmälan öppnats för 
mental/exteriördagarna, info ang att Guldtackan inte längre arrangeras av 
SASK, info till presumtiva valpköpare, inbjudna till årsmötet. 

- Mässorna: De pengar som kommit in från försäljningen är inte 
specificerade, så det går inte att få redan på hur mycket som sålts av vad.
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- Sponsorhuset: I januari har det tillfallit klubben 105 kr. 

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

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

- Mail till uppfödare: Nytt utskick i januari 2018.

- 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 31/1 uppgick till 739. En 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 
och ska uppdatera styrelsen om nuläget.

§ 8 Verksamhet:

- Årsmötet 2018 kommer att hållas på Lilla Edet BK den 11 mars. Marie 
Sjöberg har inte lyckats hitta någon mötesordförande. Jeanette får i 
uppdrag att tipsa henne om att fråga i sitt distrikt. Per Edorson har hjälpt 
till att ta fram den årliga statistiken som ska presenteras på årsmötet. 

- Årsmöteshandlingar: styrelsen går igenom handlingarna och gör vissa 
justeringar. Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga på hemsidan senast
25/2.

- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2018. Jönköpings BK den 4/8. Cari får i
uppgift att skicka en fråga om det finns någon möjlighet att arrangera UHP
i samband med tävlingarna. Maria Ihrén och Berit Björk har fått i uppgift 
att leta sponsorer till evenemanget.

-- Aussie-SM i bruks 2018: Falbygdens BK 1–2/9. Cari får i uppgift att skicka
en fråga om det finns någon möjlighet att arrangera UHP i samband med 
tävlingarna. Maria Ihrén och Berit Björk har fått i uppgift att leta sponsorer 
till evenemanget.

- Aussie-SM i agility 2018: ännu inget klart. Anna kollar med Emma om det 
finns möjlighet att arrangera tävlingen i Mälardalen i stället för, som tänkt,
Skåne.
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- Studiefrämjandet: Maria ger besked hur det ligger till med bidrag för 
åhörare. Klubben får bidrag för åhörare, men inte publik.

- Lägret 2018: Ansvarig Yvonne Höglund, platsen kommer vara Gimo och 
lägret kommer hållas under Kristihimmelsfärdshelgen 10–13/5. Arbetet 
pågår. De olika grupperna är 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,evenemanget kommer hållas i Åstorp på schäferklubbens 
anläggning.
- Agillity-kurs för Annika Aller: 14–15 juli på Nynäshamns BK. Ansvarig 
Monica Gahlin och Emma Sandfjord.
- Dragläger: Frida Tenghede har undersökt om det finns något intresse 
bland medlemmarna för att ha ett läger i mars månad. Det är oklart om 
det blir något.
-Vallning: Det har kommit till styrelsens kännedom att Guldtackan inte 
längre kommer att vara ett SASK-evenemang, utan arrangeras i privat regi
av Maja Fredriksson. Styrelsen beslutade att det inte är OK att göra reklam
för arrangemanget på rasklubbens FB sida, då det är ett privat 
arrangemang som kommer gå med ekonomisk vinst.

- Årets Aussie: anmälan är stängd och sammanfattning ska börja. Veronica
får i uppgift att beställa priser.

- Uppföljning av verksamhet: Inget nytt.

- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: det framgick att 
valberedningen inte föreslog Rolf Weifert för omval till 
förbundsordförande. På organisationskonferensen gick samtliga rasklubbar
samman och meddelade valberedningen sitt stöd för Rolf. Det meddelades
att det under våren kommer att presenteras en ny Agria Breeders Profile.
- 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. Det verkar dock svårt att få till.  Veronica skickar en
fråga till Henrik, om det finns någon möjlighet att ta fram ett verktyg på 
vår hemsida, där protokollen kunde matas in och sedan resultaten visas.
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 - Lathunden: Inget nytt.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
- Januari redovisade 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 domarträffar 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 officiella 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 inoff titel.

- En eventuell utmärkelse till uppfödare som når ett högt antal redovisade 
avkommor som genomför MH och HD.

- Hur ska redovisningen se ut för en uppfödare som använt tex 
skottberörda hundar i tre kullar, men som i den fjärde använder skottfasta,
så att den tidigare informationen inte döljs.

§ 12 Övriga frågor: inga övriga frågor

§ 13 Nästa möte: 11 mars 2018 i samband med årsmötet.
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§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Anna-Karin Malm
Justerare
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 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-02-08

 Preliminär  14:26
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  49
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-01-01 - 18-01-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3120  Intäkter Läger  3 700,00  3 700,00
 3162  Intäkter mental+exteriör dagar  150,00  150,00
 3215  Intäkter Aussiekalender  1 040,00  1 040,00
 3320  Uppfödarlista  2 600,00  2 600,00
 3380  Sponsorhuset  232,92  232,92
 3550  Försäljning Profilprodukter  100,00  100,00
 S:a Nettoomsättning  7 822,92  7 822,92

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  6 891,36  6 891,36
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  6 891,36  6 891,36

 Övriga rörelseintäkter
 3942  Intäkter MyDog  950,00  950,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  950,00  950,00

 S:a Rörelseintäkter mm  15 664,28  15 664,28

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4162  Kostnader mental+exteriördagar  -5 372,00  -5 372,00
 4210  Kostnader Tidning  -4 530,00  -4 530,00
 4358  Medlemsavgifter  -400,00  -400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -10 302,00  -10 302,00

 Bruttovinst  5 362,28  5 362,28

 Övriga externa kostnader
 5420  Dataprogram  -259,00  -259,00
 5942  MyDog  -1 156,00  -1 156,00
 6570  Bankkostnader  -751,50  -751,50
 S:a Övriga externa kostnader  -2 166,50  -2 166,50

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -12 468,50  -12 468,50

 Rörelseresultat före avskrivningar  3 195,78  3 195,78

 Rörelseresultat efter avskrivningar  3 195,78  3 195,78

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  3 195,78  3 195,78

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  3 195,78  3 195,78

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  3 195,78  3 195,78

 Resultat före skatt  3 195,78  3 195,78

 Beräknat resultat  3 195,78  3 195,78



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  18-02-08

 Preliminär  14:25
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  49
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-01-01 - 18-01-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1250  Datorer  7 879,00  0,00  7 879,00
 1259  Ack avskrivn datorer  -2 626,33  0,00  -2 626,33
 S:a Materiella anläggningstillgångar  5 252,67  0,00  5 252,67

 S:a Anläggningstillgångar  5 252,67  0,00  5 252,67

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  PlusGiro  180 097,90  -13 451,62  166 646,28
 S:a Kassa och bank  180 097,90  -13 451,62  166 646,28

 S:a Omsättningstillgångar  180 097,90  -13 451,62  166 646,28

 S:A TILLGÅNGAR  185 350,57  -13 451,62  171 898,95

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Kortfristiga skulder

 2900  Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  -16 647,40  16 647,40  0,00
 S:a Kortfristiga skulder  -16 647,40  16 647,40  0,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -16 647,40  16 647,40  0,00

 BERÄKNAT RESULTAT***  168 703,17  3 195,78  171 898,95


