
Protokoll SASK 12 augusti 2018, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Emma Sandfjord, Lisa 
Jansson, Anna-Karin Malm, Veronica Hagéus

Frånvarande: Linnéa Lundberg, Cari Hansson, Monica Gahlin,

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

§ 2 Val av sekreterare och justeringsman 
Till sekreterare valdes Emma, till justerare valdes Veronica

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna efter följande 
kommentarer. Hundar som fått titeln champion skulle kunna 
uppmärksammas i tidningen till en självkostnad om ca 100 kr – det 
förutsätter dock att Henrik kan hjälpa oss med en enkät på hemsidan där 
även högupplöst bild kan skickas. Jeanette kollar upp.

 § 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: Ny godkänd exteriördomare på vår ras. Annelie Karlsson. Hon har fått
brev och raskompendium. Ann-Christin Johansson har även hon blivit 
auktoriserad på vår ras. Anna-Lena Angeria har ansökt om att bli 
exteriördomare på vår ras.

Ang: Info från SvKV hur man ansöker om ett vallanlagstest. 

Ang: Inbjudan till rasklubbar att delta med rasmonter på Djurensdag på 
Jägersro. Ingen åtgärd.

Ang: Minnesanteckningar från exteriörbeskrivarkonferensen den 28 april. 
Jeanette har mailat kommentarer och begärt förtydliganden. Kopia till 
exteriörgruppen och sekreteraren. 

Ang: fråga från Marie Mander ang workshop med Paula McDermid som är 
domare, författare och uppfödare av aussies. Denna workshop skulle 
eventuellt ske i samarbete med Danmark och Norge. Marie Mander har 
erbjudit sig att planera och hålla i evenemanget, om det blir av. 

Ang: Inbjudan till avelsfunktionärutbildning (anmälan 8/8–3/9). 
Vidarebefordrat till avelsrådet. Liza anmäler sig.
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Ang: Inbjudan till utbildning i avelsgenetik. Vidarebefordrat till avelsrådet. 
Maria är intresserad av att gå.

Ang: Möjlighet att lämna in synpunkter inför regelrevidering IPO (kommer 
att benämnas IGP efter revideringen). 

Ang: SBKs svar på vår förfrågan ang att lägga upp 
exteriörbeskrivarprotokollen i sin helhet på Hunddata. Steg ett skulle vara 
att protokollen skulle läggas in i SBK-tävling för att sedan kunna föras över
av SKK till Hunddata. Då SBK-tävling håller på att ses över är det inte 
aktuellt i dagsläget att lägga in exteriörprotokollen, men UG avel och 
hälsa tyckte frågan var mycket intressant.

Ang: svar från SBK på vår fråga ang inrättande av pris för bästa 
bruksmeriterade SBK-ras på Stockholm hundmässa samt My Dog. UG avel 
och hälsa tycker förslaget är intressant, men menar att SBK måste börja i 
sina egna led att införa detta pris på sina egna utställningar, innan 
förslaget går vidare till SKK.   utskottet föreslår att vi skriver en motion till 
SBK inför nästa kongress. Om vi skickar in så måste motionen ha kommit 
in till kansliet senast den 1 januari 2019.

§ 6 Avelsrådet: 
Avelsutbildningen: Utbildningen är avslutad. Sex av deltagarna är 
godkända. Kompletterande svar inväntas från de tre övriga innan de 
eventuellt kan bli godkända.

Uppfödarlistan: 1 ny i juni.

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: Raskompendiet ska uppdateras. 
Nya bilder behövs. Emma kollar med Aussie-galleri, som kanske kan bidra 
med bilder. Även Jessica Pilhede ska tillfrågas. Fråga om bildtrådar/form 
på Facebook är också ett alternativ. Jeanette formulerar ett inlägg.

Mentalitet/Projekt rasens mentalitet: Det kommer att anordnas en heldag i
Skåne ang HM, hur det ska tolkas, vad det säger och inte säger osv. 
Skånedistriktet bidrar med 5000:-

EP-listan: Styrelsen har givit avelsrådet i uppdrag att ta fram ett underlag 
till Henrik, hur man skulle kunna fylla i att hundar är affekterade, men inte 
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har veterinärintyg och att detta skulle framträda på ett tydligt sätt. 
Jeanette sammanställer och kontaktar Henrik.

RAS: Agria breeders profile inväntas.

FB: inget nytt. Under vecka 33 lägger Jeanette upp information ang 
Kroppsvallarnas anlagstest.

§ 7 PR/Info
- Tidningen: deadline 20 augusti. Styrelsen diskuterade olika uppslag till 
artiklar. Vi behöver artikelförfattare till våra rasmästerskap och 
rasspecialen.

- Ny logga: Efter några korrvändor har vi nu godkänt vår nya logo från 
SBK. Originalet har ännu inte kommit. Veronica kollar upp detta.

- Hemsidan:
Statestik på hemsidan.

Totalt antal besök/session:         4598 st

Totalt antal användare:                3063 st  

Sidvisningar*:                                 14234 st

Sidor per session:                            3,1 st

Genomsnittlig sessionslängd:     2,29 minuter 

Avvisningsfrekvens*:                   41,32

Mest besökta dag:                       Ingen speciell, marginella ökning 16:e juli   

Mest besökta sidor (nr 1 är alltså startsidan)

1. / 2 512 17,65 %

2. /kopa-aussie/valpkullar 1 276 8,96 %

3.
/kopa-aussie/testa-dig-sjalv-innan-du-koper-en-australian-

shepherd
1 190 8,36 %

4. /kopa-aussie/hitta-uppfodare 1 137 7,99 %

5. /kopa-aussie/omplaceringar 1 026 7,21 %

6. /kopa-aussie 852 5,99 %

7. /rasen 516 3,63 %

8. /rasen/mentalitet 219 1,54 %

9. /aktuellt 212 1,49 %
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10

.
/rasen/hälsa 197 1,38 %

”Testa dig själv före köp” lades upp på hemsidan. 

- Facebooksidan: Uppmaning till att sponsra våra olika mästerskap. 
Påminnelse om lydnadsdagen, tacka arrangörer och sponsorer, länk till 
”testa dig själv” på hemsidan. Den 1 november 2018 flyttar SASK till en ny
FB-sida för att kunna administreras och få ut rasklubbsinfo lättare. Emma 
ordnar upplägget. Fram till dess löper den nya sidan och den nuvarande 
parallellt.

- Mässorna: Efterlysa på FB ang ansvarig på plats.

- Sponsorhuset: I juni 220 kronor. I juli 45 kronor. 

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

- Mail till uppfödare: Nytt utskick i januari 2018.

- Mail till nya valpköpare: Ny fil kom i mitten av juni. Informationen i mailet
ska anpassas, så att igenkänning finns med den information som finns i 
SBK:s folder. Jeanette och Veronica ser över detta och sedan skickar Cari 
ut.

- 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 kompletteringar till nya domare i september 2017 och april 
2018.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/7 uppgick till 764. En uppgång 
från föregående period.

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. 
Avstämning gjord. Anna får i uppgift att hålla i detta.

Vallanlagstest: Kroppsvallarnas test har startat upp och det finns 
möjligheter för vår ras att nu genomföra testet. 

§ 8 Verksamhet:

- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2018. Jönköpings BK den 4/8. Jenny 
Åström var vår lokalt ansvariga. Hon höll i hela rallylydnaden som hade 
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 finns på www.sask.nu

4



drygt 200 starter fördelade på fem domare. En klass hölls i samarbete 
med SHU och var en del i Agria Cup. Lydnaden hade ca 40 starter 
fördelade på två domare. Det utsågs en rasmästare i samtliga klasser 
förutom lydnadsklass två, där den aussie som var anmäld, lämnade 
återbud.

-- Aussie-SM i bruks 2018: Falbygdens BK 1–2/9. Planeringen är i full gång. 
Det kommer att finnas rasrepresentanter i samtliga klasser i båda 
grenarna förutom apellklass sök, där det inte finns någon anmäld. Totalt 
48 hundar anmälda. Det finns en samlingslokal hyrd både fredag- och 
lördagskväll för umgänge och matintag till självkostnadspris. Jakten på 
sponsorer pågår för fullt. Det kommer att arrangeras en 
exteriörbeskrivning i samband med tävlingarna med Lena Stangvik som 
beskrivare.

- Aussie-SM i agility 2018: kommer att arrangeras i samarbete med Piteå 
BK den 25–26/8. 
I dagsläget ca 20 anmälda.

 -Rasmästerskap i vallning i samband med att SWEDASC anordnade ASCA 
farmtrial i Kroksbo 20 juli. Lyckat första rasmästerskap med 9 startande i 
två klasser. En rasmästare utsågs i respektive klass.

- Rasspecialen: Hölls i Borås den 1 juli i samband med SKKs utställning ca 
60 hundar var anmälda. Marie Johansson var ansvarig. Representant från 
styrelsen fanns på plats för att informera om SASK. Marie Johansson har 
ansökt om att hålla rasspecialen 2020 på samma ställe och sätt. 

- Studiefrämjandet: De pengar vi ansökt om för tidigare evenemang har 
kommit klubben tillgodo och vi inväntar nu de som kommer.

- Lägret 2019: Ansvarig Yvonne Höglund. Yvonne har preliminärbokat 
Gimo Kristihimmelsfärdhelgen som startar 31/5 2019.

- Ungdomsläger 2018: Inget nytt. 

- MH/MT: Det verkar inte finnas något behov av att SASK arrangerar MH, 
däremot verkar det behövas MT. Helst 2 sammanhängande dagar i vår, 
gärna i maj. Emma kollar med SosuBK sam Schäferklubben i Vallentuna. 
Veronica kollar med Heby och Jeanette kollar med Lena och Eskilstuna.
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-Lydnadsdag för Jenny Wibäck: 9 september 2018, evenemanget kommer 
hållas i Åstorp på schäferklubbens anläggning. I skrivande stund finns det 
2 platser kvar.
- Agility-kurs för Annika Aller: 14–15 juli. Ansvarig Monica Gahlin. Monica 
får i uppdrag att skicka ut uppföljningsenkäten till deltagarna.   
- Dragläger: Frida Tenghede har förslag på läger, troligen i 
oktober/november i Hammerdal. Veronica försöker följa upp.
-Vallning: Eventuellt en kurs senare i höst i Skåne. Jeanette försöker följa 
upp.

- Årets Aussie: Tyck till om årets Aussie-regler! Monica har gjort ett FB-
inlägg med uppmaning att komma in med synpunkter. Det kommer att 
läggas en länk till detta på nya FB-sidan.
- Uppföljning av verksamhet: Länken har lagts på FB till alla som 
medverkade på rasspecialen, rasmästerskapen i lydnad, rallylydnad och 
vallning.

- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Jeanette har skickat 
minnesanteckningar från mötet till styrelsen. Inget av stor vikt för vår ras 
lyftes denna gång.

- ASCA-resultat till Lathunden: Henrik ska kolla om han ev kan lyckas få in 
dessa resultat i Lathunden. Emma skickar sina inloggningsuppgifter till 
Henrik. Om detta inte lyckas kommer det skapas ett register på hemsidan 
för att den vägen kunna lägga in ASCA-resultat, som blir sökbara. 

 - Lathunden: Inget nytt.

- GDPR: Henrik ser över eventuella justeringar som behöver göras.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Juni redovisade ett överskott. Juli redovisade ett underskott. Underskottet 
beror på kostnader för tidningen, arvoden m.m.

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Styrelsen har beslutat att Emma kan gå en tävlingsledarutbildning i agility 
för klubbens räkning.

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
 - Styrelsen diskuterade frågor att ställa till uppfödare som inte är 
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medlemmar i SASK eller som inte står med på uppfödarlistan. Punkten 
läggs ner pga av att det är svårt att få rättvisande svar som vi kan ha 
någon nytta av.

- 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. Veronica får i uppgift att hålla 
i detta.

- 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. Jeanette kontakter 
Henrik för att se om det går att hitta en lösning i formuläret uppfödarna 
fyller i.

-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 
har gjort klart dokumentet som nu finns tillgängligt.

- Cari har kontaktat 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. Detta är ok, men uppfödaren vill att den svenskfödda pappan till
kullen, som enligt uppfödaren har krampanfall, också ska läggas till på 
listan. Cari kontaktar hanhundens uppfödare.

§ 12 Övriga frågor: Profilprodukt – en ny för varje år! Sätt till detta som 
en punkt i nästa dagordning.

Mässorna – Ta upp på nästa möte.

Uppskattning för styrelsen, vidareutbildning etc.

Anordna ex vallanlagsprov i samband med rasmästerkap i vallning eller i 
samband med något annat evenemang? Även kanske anordna UHP i 
samband med något? Ta upp på nästa möte.
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§ 13 Nästa möte: 9 september 2018 kl 19.00.

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Emma Sandfjord              Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Veronica Hagéus
Justerare
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 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-08-07

 Preliminär  12:47
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  225
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-06-01 - 18-06-30

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3120  Intäkter Läger  0,00  62 478,00
 3130  Intäkter Rasspecialen  12 360,00  15 660,00
 3131  Sponsring rasspecialen  1 825,00  1 825,00
 3141  Sponsring Vallning  1 075,00  1 075,00
 3145  Intäkter Agility  1 800,00  14 400,00
 3147  Sponsring Agility  575,00  575,00
 3151  Sponsring Rasmästerskap  2 575,00  2 575,00
 3162  Intäkter mental+exteriör dagar  0,00  8 400,00
 3170  Intäkter Exteriör  1 200,00  1 350,00
 3215  Intäkter Aussiekalender  0,00  1 170,00
 3220  Intäkter Raskompendium  0,00  460,00
 3320  Uppfödarlista  0,00  5 800,00
 3350  Intäkter Lokalområden  0,00  550,00
 3380  Sponsorhuset  0,00  374,92
 3550  Försäljning Profilprodukter  100,00  280,00
 3551  Intäkter diplom  0,00  60,00
 S:a Nettoomsättning  21 510,00  117 032,92

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  7 400,00  73 411,36
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  7 400,00  73 411,36

 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  28 910,00  192 714,28

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4020  Kostnader Års/medlemsmöte  -285,00  -16 022,00
 4022  Priser + Diplom  0,00  -441,00
 4120  Kostnader Läger  0,00  -57 003,00
 4130  Kostnader Rasspecialen  -1 110,00  -1 110,00
 4162  Kostnader mental+exteriördagar  0,00  -35 302,20
 4170  Kostnader Exteriör  -910,00  -5 267,34
 4210  Kostnader Tidning  0,00  -20 537,66
 4212  Kostnader Tidning layout  0,00  -5 000,00
 4350  Kostnader Lokalområden  0,00  -250,00
 4357  Medlemskostnader  0,00  -1 800,00
 4358  Medlemsavgifter  0,00  -400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -2 305,00  -143 133,20

 Bruttovinst  26 605,00  49 581,08

 Övriga externa kostnader
 5420  Dataprogram  0,00  -259,00
 5930  Reklamtrycksaker och direkt reklam  -6 125,00  -6 125,00
 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  -780,00
 S:a Övriga externa kostnader  -6 131,00  -13 062,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -8 436,00  -156 195,20

 Rörelseresultat före avskrivningar  20 474,00  36 519,08

 Rörelseresultat efter avskrivningar  20 474,00  36 519,08



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  2(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-08-07

 Preliminär  12:47
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  225
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-06-01 - 18-06-30

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  20 474,00  36 519,08

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  20 474,00  36 519,08

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  20 474,00  36 519,08

 Resultat före skatt  20 474,00  36 519,08

 Beräknat resultat  20 474,00  36 519,08



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  18-08-07

 Preliminär  12:46
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  225
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-06-01 - 18-06-30

 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  179 495,58  20 474,00  199 969,58
 S:a Kassa och bank  180 097,90  179 495,58  20 474,00  199 969,58

 S:a Omsättningstillgångar  180 097,90  179 495,58  20 474,00  199 969,58

 S:A TILLGÅNGAR  185 350,57  184 748,25  20 474,00  205 222,25

 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  184 748,25  20 474,00  205 222,25



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-08-07

 Preliminär  14:00
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  273
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-07-01 - 18-07-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3110  Intäkter MH/MT  3 180,00  3 180,00
 3120  Intäkter Läger  0,00  62 478,00
 3130  Intäkter Rasspecialen  1 850,00  17 510,00
 3131  Sponsring rasspecialen  0,00  1 825,00
 3140  Intäkter Vallning  350,00  350,00
 3141  Sponsring Vallning  0,00  1 075,00
 3145  Intäkter Agility  0,00  14 400,00
 3147  Sponsring Agility  680,00  1 255,00
 3150  Intäkter Rasmästerskap  3 700,00  3 700,00
 3151  Sponsring Rasmästerskap  500,00  3 075,00
 3162  Intäkter mental+exteriör dagar  0,00  8 400,00
 3170  Intäkter Exteriör  1 050,00  2 400,00
 3215  Intäkter Aussiekalender  0,00  1 170,00
 3220  Intäkter Raskompendium  0,00  460,00
 3320  Uppfödarlista  400,00  6 200,00
 3350  Intäkter Lokalområden  0,00  550,00
 3380  Sponsorhuset  217,18  592,10
 3550  Försäljning Profilprodukter  0,00  280,00
 3551  Intäkter diplom  0,00  60,00
 S:a Nettoomsättning  11 927,18  128 960,10

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  10 700,00  84 111,36
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  10 700,00  84 111,36

 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  22 627,18  215 341,46

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4019  SBK Kongress + kenferens  -3 995,00  -3 995,00
 4020  Kostnader Års/medlemsmöte  0,00  -16 022,00
 4022  Priser + Diplom  0,00  -441,00
 4110  Kostnader MH/MT  -4 156,20  -4 156,20
 4120  Kostnader Läger  0,00  -57 003,00
 4130  Kostnader Rasspecialen  -12 458,00  -13 568,00
 4140  Kostnader Vallning  -396,00  -396,00
 4145  Kostnader Agility  -10 000,00  -10 000,00
 4162  Kostnader mental+exteriördagar  -587,39  -35 889,59
 4170  Kostnader Exteriör  -631,00  -5 898,34
 4210  Kostnader Tidning  -14 923,92  -35 461,58
 4212  Kostnader Tidning layout  0,00  -5 000,00
 4350  Kostnader Lokalområden  0,00  -250,00
 4357  Medlemskostnader  0,00  -1 800,00
 4358  Medlemsavgifter  0,00  -400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -47 147,51  -190 280,71

 Bruttovinst  -24 520,33  25 060,75

 Övriga externa kostnader
 5420  Dataprogram  0,00  -259,00
 5930  Reklamtrycksaker och direkt reklam  0,00  -6 125,00
 5942  MyDog  0,00  -1 156,00
 6110  Kontorsmateriel  0,00  -250,00
 6250  Porto  -144,00  -424,00
 6311  Försäkring SBK  0,00  -3 796,00
 6540  IT-tjänster  0,00  -416,00
 6570  Bankkostnader  -255,50  -1 035,50
 S:a Övriga externa kostnader  -399,50  -13 461,50



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  2(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-08-07

 Preliminär  14:00
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  273
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-07-01 - 18-07-31

 Perioden  Ackumulerat

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -47 547,01  -203 742,21

 Rörelseresultat före avskrivningar  -24 919,83  11 599,25

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -24 919,83  11 599,25

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -24 919,83  11 599,25

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -24 919,83  11 599,25

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -24 919,83  11 599,25

 Resultat före skatt  -24 919,83  11 599,25

 Beräknat resultat  -24 919,83  11 599,25



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  18-08-07

 Preliminär  13:59
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  273
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-07-01 - 18-07-31

 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  199 969,58  -24 919,83  175 049,75
 S:a Kassa och bank  180 097,90  199 969,58  -24 919,83  175 049,75

 S:a Omsättningstillgångar  180 097,90  199 969,58  -24 919,83  175 049,75

 S:A TILLGÅNGAR  185 350,57  205 222,25  -24 919,83  180 302,42

 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  205 222,25  -24 919,83  180 302,42


