
Protokoll SASK 16 september 2018, via telefon

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

Frånvarande: Linnéa Lundberg, 

§ 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, efter ändring av mötesdatum, från 9/9 till 16/9.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

 § 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: Anna-Lena Angeria har ansökt om att bli exteriördomare på vår ras.

§ 6 Avelsrådet: 
Avelsutbildningen: Utbildningen är avslutad. Sex av deltagarna är 
godkända. Carina Forsberg: kennel Caradee´s, Anna-Karin Malm: kennel 
Fofalentas, Annette Hagman: kennel Sheepeye´s, Marie Landberg: 
Riddarens kennel, Linda Eriksson: kennel MinUniqa, Liz Knutsson: Wow 
Lixoms kennel, Kompletterande svar inväntas från tre deltagare innan 
även de eventuellt kan bli godkända.

Uppfödarlistan: Emma kontaktar Henrik för att undersöka möjligheter till 
att redovisa statistik för uppfödarens samtliga tidigare kullar

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 och Marie och Sandra kommer kontakta de vars bilder 
kan bli aktuella. De kommer även få länken till Aussiegalleriet av Emma. 
Jeanette ber Ingrid Wigur om originalfilen, så att arbetet kan påbörjas.
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Mentalitet/Projekt rasens mentalitet: Det kommer att anordnas en heldag i
Helsingborg den 21/10, ang HM, hur det ska tolkas, vad det säger och inte 
säger osv. Skånedistriktet bidrar med 5000:-

EP-listan: Styrelsen diskuterar möjligheten att antingen sätta streck och 
behålla listan som den är, för att sedan starta upp en ny lista, alternativt 
lägga in hundarna från befintlig lista i en ny, men att man då markerar de 
”gamla” hundarna, så att det framkommer att de flyttats över och inte 
lagts upp med samma informationsbakgrund. Jeanette ansvarar för att ett 
förslag når Henrik.

RAS: Agria breeders profile inväntas. Cari får i uppdrag att undersöka 
varför den dröjer.

FB: Inbjudan till mentaldagen i Skåne 21/10. Påminnelse om SKK-play för 
uppfödare 19/9.

§ 7 PR/Info
- Tidningen: deadline 20 augusti. Vi behöver artikelförfattare till våra 
rasmästerskap och rasspecialen. Det saknas fortfarande pallbilder från 
rasmästerskapen i rallylydnad samt lydnad. Veronica har gjort upprop på 
FB, men inga svar. Flagga upp för lägret 2019.

- Ny logga: SBk har inte skickat samtliga format. Veronica kollar upp detta.

- Hemsidan: ingen statistik för augusti.
-Profilprodukter: styrelsen diskuterade olika möjligheter.
- Facebooksidan: Upprop efter någon som kan hålla i våra rasmästerskap. 
Inbjudan till mentaldag i Skåne 21/10. Sponsorhuset. Info ang datum för 
att skicka in motioner. Hänvisning till hemsidan ang interaktiva 
idealprofilen. Intresseförfrågan om SASK ska arrangera MT 2019.

- Mässorna: Efterlysa på FB ang ansvarig på plats. Emma tar 
huvudansvaret för Sthlm och Lisa för MyDog.

- Sponsorhuset: I augusti 341 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 
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SBK:s folder. Jeanette och Veronica ser över detta och sedan skickar Cari 
ut.

- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: utskick gjordes i 
augusti 2018.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i februari
2017 samt kompletteringar till nya domare i september 2017, april och 
september 2018.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/8 uppgick till 765. En uppgång 
från föregående period.

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. 
Avstämning gjord. Anna håller i detta.

§ 8 Verksamhet:

- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2019. Cari kontaktar Norrköpings BK. 
Tävlingen blir den 3 augusti 2019.

-- Aussie-SM i bruks 2019: Ingen arrangör klar i dagsläget. Jeanette tar 
kontakt med Hallandsdistriktet och kollar om det finns någon möjlighet att 
någon klubb/klubbar kan hjälpa till att arrangera. Cari samordnar lista över
sponsorer och tackar dem – och ger listan till Maria som kommer 
sammanställa sponsorlistor över samtliga mästerskap inkl rasspecialen.

- Aussie-SM i agility 2019: Styrelsen undersöker möjligheter att förlägga 
tävlingen till någon klubb i Skåne.

 -Rasmästerskap i vallning: Styrelsen diskuterade möjligheten att 
arrangera detta  2019.

-Rasmästerskap i Nosework: kommer eventuellt arrangeras i samband 
med lägret.

- Rasspecialen 2019: Kommer att hållas i Tvååker i samband med SKK- 
utställning.

- Studiefrämjandet: Maria söker kontinuerligt pengar för de arrangemang 
som avhållits.

- Lägret 2019: Ansvarig Yvonne Höglund. Yvonne har preliminärbokat 
Gimo Kristihimmelsfärdhelgen som startar 31/5 2019.
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- MH/MT: Det verkar inte finnas något behov av att SASK arrangerar MH, 
däremot verkar det behövas MT. Klubben planerar för 2 sammanhängande
dagar, där Heby är positiva – och Veronica kollar upp. Enligt Lena – som 
Jeanette har haft kontakt med –kan Eskilstuna anordna MT men då 
distriktet har SM 2019 så är planeringen inte helt klar. Emma har fått 
positivt förhandsbesked från SoSuBK i samarbete med Schäferklubben.
-Lydnadsdag för Jenny Wibäck: 9 september 2018. Ett lyckat evenemang 
med 6 deltagare och 6 åhörare.
- Dragläger: Frida Tenghede har tidigare föreslagit läger i 
oktober/november i Hammerdal. Veronica försöker följa upp. 
-Vallning: Det blir troligen ingen kurs under hösten.

- Årets Aussie: Det har kommit in en synpunkt enligt Monica och reglerna 
har justerats i enlighet med den.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: FS jobbar med upplägget 
för organisationskonferensen 26-27 jan 2019. En påminnelse till 
rasklubbarna att skicka in ansökning av Hamiltonplaketten. IPO ändrar 
namn 2019 till IGP. SBK kommer att utökas med fler grenar.

- 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. Inget 
nytt.

 - Lathunden: Inget nytt.
- GDPR: Inget nytt.
§ 9 Ekonomisk rapport: 
Augusti redovisade ett överskott. Alla kostnader för våra rasmästerskap 
har dock ännu inte kommit in.

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Styrelsen har beslutat att godkänna Ann-Lena Angerias förfrågan om att 
utöka sitt rasregister för exeriörbedömning.

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
 - 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.
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- 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. 

- 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.

-Minnesanteckningar från SBK:s exteriörbeskrivarkonferens den 28 april. 
Jeanette har mailat kommentarer och begärt förtydliganden. Kopia till 
exteriörgruppen och sekreteraren.

-Frågan från Marie Mander ang workshop med Paula McDermid som är 
domare, författare och uppfödare av aussie. 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. 

- SASK planerar att flytta 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. 

-Skapa ett diplom man kan ansöka om för en kostnad av 20:-, när en hund 
har genomfört MH, där hundens resultat redovisas i ett spindeldiagram. 
Emma ansvarar.

-Anordna ex vallanlagsprov i samband med rasmästerkap i vallning eller i 
samband med något annat evenemang? Även kanske anordna UHP i 
samband med något?

- Lämna in motion till SBK för att få igenom att SKK på Hundmässan i 
Stockholm och MyDog i Göteborg utser ”Vinstrikaste brukshund”. Jeanette 
lägger ut information till övriga rasklubbar för att se om någon klubb kan 
hjälpa till att formulera motionen alt. kontaktar hon någon annan på SBK 
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som kan bidra. Motionen ska vara SBK tillhanda senast 1 januari 2019.
- Återrapportering inväntas från Liza som går SKK:s 
avelsfunktionärsutbildning
- Återrapportering inväntas från Maria som går SKK:s avelsgenetik 
utbildning.

- Profilkläder och samlar-produktdiskussion.

§ 12 Övriga frågor: Undersöka intresset bland medlemmarna för att ha 
kvar tidningen i den form den har i dagsläget. 

Årsmöte 2019: 3 mars 2019. Cari kollar om det går att vara i Norrköping.

Cari får i uppdrag att kolla med Frida Wallén om möjligheten om hon kan 
komma i samband med årsmötet och hålla i en lydnadsdag.

§ 13 Nästa möte: 14 oktober 2018 kl 19.00.

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson                           Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Monica Gahlin
Justerare
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 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-09-06

 Preliminär  15:42
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  325
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-08-01 - 18-08-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3110  Intäkter MH/MT  600,00  3 780,00
 3120  Intäkter Läger  0,00  62 478,00
 3130  Intäkter Rasspecialen  730,00  18 240,00
 3131  Sponsring rasspecialen  0,00  1 825,00
 3140  Intäkter Vallning  0,00  350,00
 3141  Sponsring Vallning  0,00  1 075,00
 3145  Intäkter Agility  0,00  14 400,00
 3146  Intäkter Lydnad  5 635,00  5 635,00
 3147  Sponsring Agility  240,00  1 495,00
 3150  Intäkter Rasmästerskap  39 296,00  42 996,00
 3151  Sponsring Rasmästerskap  120,00  3 195,00
 3162  Intäkter mental+exteriör dagar  0,00  8 400,00
 3170  Intäkter Exteriör  0,00  2 400,00
 3215  Intäkter Aussiekalender  0,00  1 170,00
 3220  Intäkter Raskompendium  130,00  590,00
 3320  Uppfödarlista  200,00  6 400,00
 3350  Intäkter Lokalområden  0,00  550,00
 3380  Sponsorhuset  0,00  592,10
 3550  Försäljning Profilprodukter  250,00  530,00
 3551  Intäkter diplom  0,00  60,00
 S:a Nettoomsättning  47 201,00  176 161,10

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  6 200,00  90 311,36
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  6 200,00  90 311,36

 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  53 401,00  268 742,46

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4019  SBK Kongress + kenferens  0,00  -3 995,00
 4020  Kostnader Års/medlemsmöte  0,00  -16 022,00
 4022  Priser + Diplom  0,00  -441,00
 4110  Kostnader MH/MT  0,00  -4 156,20
 4120  Kostnader Läger  0,00  -57 003,00
 4130  Kostnader Rasspecialen  0,00  -13 568,00
 4140  Kostnader Vallning  -140,00  -536,00
 4145  Kostnader Agility  -2 954,89  -12 954,89
 4150  Kostnader Rasmästerskapet  -16 829,00  -16 829,00
 4162  Kostnader mental+exteriördagar  0,00  -35 889,59
 4170  Kostnader Exteriör  0,00  -5 898,34
 4210  Kostnader Tidning  -12,50  -35 474,08
 4212  Kostnader Tidning layout  -5 000,00  -10 000,00
 4215  Kostnader Kalender  -141,25  -141,25
 4220  Kostnader Raskompendium  -141,25  -141,25
 4350  Kostnader Lokalområden  0,00  -250,00
 4357  Medlemskostnader  -1 120,50  -2 920,50
 4358  Medlemsavgifter  0,00  -400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -26 339,39  -216 620,10

 Bruttovinst  27 061,61  52 122,36

 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  -410,00  -660,00
 6250  Porto  -54,50  -478,50
 6310  Klubbförsäkring SKK  -570,00  -570,00



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  2(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-09-06

 Preliminär  15:42
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  325
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-08-01 - 18-08-31

 Perioden  Ackumulerat

 6311  Försäkring SBK  0,00  -3 796,00
 6540  IT-tjänster  0,00  -416,00
 6570  Bankkostnader  -66,50  -1 102,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 101,00  -14 562,50

 Personalkostnader
 7610  Utbildning  -250,00  -250,00
 S:a Personalkostnader  -250,00  -250,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -27 690,39  -231 432,60

 Rörelseresultat före avskrivningar  25 710,61  37 309,86

 Rörelseresultat efter avskrivningar  25 710,61  37 309,86

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  25 710,61  37 309,86

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  25 710,61  37 309,86

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  25 710,61  37 309,86

 Resultat före skatt  25 710,61  37 309,86

 Beräknat resultat  25 710,61  37 309,86



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  18-09-06

 Preliminär  15:41
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  325
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-08-01 - 18-08-31

 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  175 049,75  25 710,61  200 760,36
 S:a Kassa och bank  180 097,90  175 049,75  25 710,61  200 760,36

 S:a Omsättningstillgångar  180 097,90  175 049,75  25 710,61  200 760,36

 S:A TILLGÅNGAR  185 350,57  180 302,42  25 710,61  206 013,03

 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  180 302,42  25 710,61  206 013,03


