
Protokoll SASK 10 juni 2018, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Cari Hansson, Emma 
Sandfjord, Monica Gahlin, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm

Frånvarande: Linnéa Lundberg, Veronica Hagéus

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

§ 2 Val av sekreterare och justeringsman 
Till justerare valdes Maria

§ 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 hundgenetikgruppens symposium 20 oktober. Inbjudan 
vidarebefordras även till avelsrådet.

Ang: Statistikunderlag till SBKs hemsida ang MH och HD för samtliga 
valpar registrerade av uppfödare av rasen mellan år 2006-2015. Styrelsen 
diskuterar hur man kan använda statistiken som underlag för att ställa 
frågor till uppfödare som har haft ett större antal kullar eftersom de 
påverkar rasens utvecklig i hög grad, hur de resonerar i sitt urval av 
avelsdjur, hur de får valpköpare att utvärdera sina hundar etc. 

Ang: Uppdatering ang läget inför exteriördomarkonferensen 2019. Ingen 
åtgärd då vi redan meddelat presentatör samt bisittare.

Ang: dags att ansöka om utställning 2020. Mailet vidarebefordras till Marie
Johansson.

Ang: fråga från medlem ang hur man ska förfara för att skicka in en 
motion till SBK/SKK, ang att exteriörprotokollen läggs upp i sin helhet på 
hunddata. Cari skickar frågan vidare till SBK.

Ang: SKK-play, nytt avsnitt i september. Cari får i uppgift att be Henrik 
lägga upp inbjudan och presentationen av innehåll.
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Ang: Fråga från SHU om att arrangera kval till Agria Rallylydnad Cup för 
ungdomar i samband med vårt rasmästerskap. Cari får i uppgift att skicka 
frågan vidare till Jenny Åström och Jönköping BK.

§ 6 Avelsrådet: 
Avelsutbildningen: Utbildningen är i sin slutfas och slutuppgiften är 
utlämnad och ska vara styrelsen och avelsrådet, tillhanda senast 10 juni, 
för utvärdering.

Uppfödarlistan: 1 ny i maj. Kennlarna ska vara sorterade i bokstavsordning
på listan, men i dagsläget har det smugit in ett fel. Cari får i uppgift att 
uppmärksamma Henrik på detta. 

Hanhundslista: inget nytt

Hälsa/Hälsoenkäten: Resultatet på hälsoenkäten kommer vara ett av 
underlagen får revideringen av RAS, som kommer ske under året.

Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: inget nytt

Mentalitet/Projekt rasens mentalitet: Nu när samtliga tillfällen varit, ska 
det göras en sammanställning över hur många som deltagit och 
sammanfatta grupparbetena. Jeanette ansvarar för detta.

EP-listan: Inget nytt

RAS: Agria breeders profile inväntas.

FB: inget nytt.

§ 7 PR/Info
- Tidningen: Styrelsen diskuterade ett förslag om att presentera de hundar
som erhållit olika championat mellan numren, så att alltid den senaste 
championhunden får en presentation. Ansökan kommer finnas på 
hemsidan. Styrelsen diskuterade att ta fram en ”standard enkät” där bild 
kan bifogas. Jeanette får i uppgift att bolla frågan med Henrik.

- Ny logga: Veronica har skickat in underlaget till SBK.

- Hemsidan:
Här kommer statistik på hemsidan för maj. Inga stora ändringar.

Totalt antal besök/session:         4517 st

Totalt antal användare:                2624 st  
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Sidvisningar*:                                 15014 st

Sidor per session:                            3,32 st

Genomsnittlig sessionslängd:     2,54 minuter 

Avvisningsfrekvens*:                   39,83

Mest besökta dag:                       Ingen speciell, marginella ökning 2:a maj                            

* Sidvisningar = sammanlagt antal gånger som sidorna visas, även upprepade visningar av en sida räknas.  

*Avvisningsfrekvens: besökare som bara tittar på första sidan och sen lämnar hemsidan

Som vanligt är startsidan i topp av naturliga skäl följt av olika undersidor till "Köpa Aussie".

jag jämförde mot statistiken föregående år samma månad. Det är då något mer besök/sessioner ökning med 4,5% men samtidigt

mindre antal nya användare -14%.

- Facebooksidan: Uppdaterat reglerna för sidan att det är ok att dela 
inbjudningar till MH/MT, som andra klubbar står som arrangör för. Inbjudan
till agilitykursen igen, då det finns några platser kvar. Inbjudan till 
rasspecialen igen, förlängt datum för anmälan. Uppmaning till att sponsra 
våra olika mästerskap.

- Mässorna: Inget nytt

- Sponsorhuset: I maj har det tillfallit klubben 126 kr. 

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

- Mail till nya valpköpare: Nytt utskick i mars 2018 därefter ska 
informationen anpassas, så att igenkänning finns med den informationen 
som finns i SBK:s folder.

- Mail till uppfödare: Nytt utskick i januari 2018.

- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: nytt utskick ska 
göras. Veronica får detta i uppdrag.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i februari
2017 samt i september 2017 och april 2018.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/5 uppgick till 763. En uppgång 
från föregående period.

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Anna 
får i uppgift att hålla i detta.
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§ 8 Verksamhet:

- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2018. Jönköpings BK den 4/8. Maria 
Ihrén har lämnat över information ang Royal Canin och hur man söker 
sponsring från dem. Cari förmedlar till lokalt ansvariga Jenny. Cari får i 
uppgift att ta kontakt och försöka få fram ett ungefärligt program för hur 
dagens upplägg kommer se ut och lägga upp det som en inbjudan på SBK-
tävling.

-- Aussie-SM i bruks 2018: Falbygdens BK 1–2/9. Cari får i uppgift att ta 
kontakt och försöka få fram ett ungefärligt program för hur helgens 
upplägg kommer se ut och lägga upp det som en inbjudan på SBK-tävling.

- Aussie-SM i agility 2018: kommer att arrangeras i samarbete med Piteå 
BK den 25-26/8.

 -Rasmästerskap i vallning i samband med att SWEDASC anordnar 
farmtrails i Kroksbo 20 juli. Anmälan öppnar 7 juni.

- Rasspecialen: kommer att hållas i Borås den 1 juli i samband med SKKs 
utställning. Marie Johansson är ansvarig. Representant från styrelsen 
kommer finnas på plats för att informera om SASK. I dagsläget är det ca 
50 hundar anmälda.

- Studiefrämjandet: Maria har ansökt om bidrag för deltagarna på mental- 
och exteriördagarna, lägret samt föreläsningen med Ann B. DeChant.

- Lägret 2019: Ansvarig Yvonne Höglund. Yvonne har preliminärbokat 
Gimo. Veronica följer upp och återkopplar.

- Ungdomsläger 2018: Inget nytt. 

- MH/MT: styrelsen diskuterar möjligheten att arrangera en helg per år, då 
man kan erbjuda 32 hundar att få sin mentalbeskrivning.
-Lydnadsdag för Jenny Wibäck: 9 september 2018, evenemanget kommer 
hållas i Åstorp på schäferklubbens anläggning.
- Agillity-kurs för Annika Aller: 14–15 juli. Det finns i dagsläget ett par 
platser kvar. Ansvarig Monica Gahlin och Emma Sandfjord.
- Dragläger: inget nytt. 
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-Vallning: Jeanette får i uppgift att ta kontakt med Kroppsvallarna och ta 
reda på mer information ang. det officiella anlagsprovet men även att 
försöka få till en vallhelg hos Peter Bengtsson i Skåne..

- Årets Aussie: Monica har fått in synpunkter på NoseWork. Det har ännu 
inte kommit in något ang drag. Monica lägger ut en fråga på FB för att få 
någon som hjälper till att räkna ut poänggränser.

- Uppföljning av verksamhet: Den föreläsning som ASCAS ordförande, Ann 
B. deChant höll den 15 maj var mycket uppskattad. !2 personer deltog.

- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: inget nytt

- ASCA protokoll till Lathunden: inget nytt
 - Lathunden: Inget nytt.
- Jeanette har skissat på frågor till ”testa dig själv om rasen” som ska ligga
på hemsidan. Frågorna är skickade till Henrik. 

- GDPR: Jeanette har kontaktat Henrik ang möjlighet att lägga till ett 
godkännande att resultat publiceras, på de ansökningsblanketter som 
finns på hemsidan.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
- Maj redovisade ett kraftigt underskott pga kostnader för instruktörerna 
på lägret och föreläsare och exteriörbeskrivare på mental- och 
exteriördagarna. Klubben håller på att ansöka om ett swich-konto.

§ 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. Styrelsen diskuterar om tjänsten att ringa runt ska köpas in.

- 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 
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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.

- Presentation av rasen i tidningen Härliga Hund. Emma har skickat in 
underlag. Punkten utgår.

- 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.
- Kontakta SKK för att reda ut vad som gäller ang. ASCA stamtavlor då 
andra raser verkar få sina stamtavlor fyllda. Maria får i uppgift att hålla i 
detta.

- 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. Cari har kontaktat SBK för att kolla hur vi ska 
gå tillväga.

- Försöka se om styrelsen kan ta fram någon form av uppmärksamhet/ 
utmärkelse till uppfödare som uppnår ett högt antal redovisade avkommor
som genomför MH och HD. 

- Hur redovisningen ska se ut på hemsidan 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.

-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 
arbetar med att utforma dokumentet.

- Cari ska kontakta den utländska uppfödaren som fött upp den senast till 
lagda hunden på EP-listan och fråga om vi får publicera informationen 
denne har på sin hemsida, att det är fler syskon ur samma kull som 
drabbats.

§ 12 Övriga frågor: Styrelsen diskuterar en information från Svenska 
Riesenklubben ang att de har instiftat en fond som medlemmar kan söka 
stipendium från, till anmälningsavgifter, resor etc. om de har ambitioner 
att nå elitklass i någon gren.
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Jeanette har för avsikt att söka pengar från Skåne-distriktet för att kunna 
arrangera en mentaldag i Skåne, eventuellt under hösten.

Cari och Jeanette rapporterade från kongressen. 

§ 13 Nästa möte: 12 augusti 2018.

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Maria Romner
Justerare
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 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-06-09

 Preliminär  16:51
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  189
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-05-01 - 18-05-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3120  Intäkter Läger  -4 178,00  62 478,00
 3130  Intäkter Rasspecialen  3 300,00  3 300,00
 3145  Intäkter Agility  3 600,00  12 600,00
 3162  Intäkter mental+exteriör dagar  1 010,00  8 400,00
 3170  Intäkter Exteriör  0,00  150,00
 3215  Intäkter Aussiekalender  0,00  1 170,00
 3220  Intäkter Raskompendium  160,00  460,00
 3320  Uppfödarlista  200,00  5 800,00
 3350  Intäkter Lokalområden  550,00  550,00
 3380  Sponsorhuset  0,00  374,92
 3550  Försäljning Profilprodukter  0,00  180,00
 3551  Intäkter diplom  0,00  60,00
 S:a Nettoomsättning  4 642,00  95 522,92

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  11 200,00  66 011,36
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  11 200,00  66 011,36

 Övriga rörelseintäkter
 3941  Intäkter STHLM Hundmässa  0,00  1 320,00
 3942  Intäkter MyDog  0,00  950,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  0,00  2 270,00

 S:a Rörelseintäkter mm  15 842,00  163 804,28

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4020  Kostnader Års/medlemsmöte  0,00  -15 737,00
 4022  Priser + Diplom  0,00  -441,00
 4120  Kostnader Läger  -57 003,00  -57 003,00
 4162  Kostnader mental+exteriördagar  -12 079,20  -35 302,20
 4170  Kostnader Exteriör  0,00  -4 357,34
 4210  Kostnader Tidning  0,00  -20 537,66
 4212  Kostnader Tidning layout  -5 000,00  -5 000,00
 4350  Kostnader Lokalområden  -250,00  -250,00
 4357  Medlemskostnader  -900,00  -1 800,00
 4358  Medlemsavgifter  0,00  -400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -75 232,20  -140 828,20

 Bruttovinst  -59 390,20  22 976,08

 Övriga externa kostnader
 5420  Dataprogram  0,00  -259,00
 5942  MyDog  0,00  -1 156,00
 6110  Kontorsmateriel  0,00  -250,00
 6250  Porto  0,00  -280,00
 6311  Försäkring SBK  0,00  -3 796,00
 6540  IT-tjänster  0,00  -416,00
 6570  Bankkostnader  -6,00  -774,00
 S:a Övriga externa kostnader  -6,00  -6 931,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -75 238,20  -147 759,20

 Rörelseresultat före avskrivningar  -59 396,20  16 045,08

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -59 396,20  16 045,08

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -59 396,20  16 045,08

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -59 396,20  16 045,08

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -59 396,20  16 045,08



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  2(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-06-09

 Preliminär  16:51
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  189
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-05-01 - 18-05-31

 Perioden  Ackumulerat

 Resultat före skatt  -59 396,20  16 045,08

 Beräknat resultat  -59 396,20  16 045,08



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  18-06-09

 Preliminär  16:52
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  189
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-05-01 - 18-05-31

 Ing balans  Ing saldo  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

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

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

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  PlusGiro  180 097,90  238 891,78  -59 396,20  179 495,58
 S:a Kassa och bank  180 097,90  238 891,78  -59 396,20  179 495,58

 S:a Omsättningstillgångar  180 097,90  238 891,78  -59 396,20  179 495,58

 S:A TILLGÅNGAR  185 350,57  244 144,45  -59 396,20  184 748,25

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Kortfristiga skulder

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

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

 BERÄKNAT RESULTAT***  168 703,17  244 144,45  -59 396,20  184 748,25


