Protokoll SASK, 11 november 2018, via telefon
Närvarande: Jeanette Forssman, Lisa Jansson, Maria Romner, Veronica
Hagéus Anna-Karin Malm, Cari Hansson, Monica Gahlin
Frånvarande: Emma Sandfjord, Linnéa Lundberg,
§ 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: Inbjudan till telefonmöte ang exteriördomarkonferensen 2019. Möte
för vår ras den 6/11. Jeanette deltog.
Ang: ansökan om utökat rasregister för exteriördomare (Jens Myrman)
styrelsen godkänner. Jeanette skickar vårt infobrev till honom.
Ang: inkommen skrivelse från medlem Anna Brinning. Styrelsen författar
ett svar.
Ang: info att exteriördomare Charlotta Melin nu är auktoriserad på vår ras.
Jeanette skickar vårt infobrev till henne.
Ang: ansökan om SBKs korningsdiplom (kennel Stjernborgens),
§ 6 Avelsrådet:
Mentaldagen i Helsingborg 21/10: 9 anmälda. En mycket lyckad informativ
dag med nöjda deltagare.
Avelsutbildningen: Ingrid Tapper har fått slutuppgifterna från de 3
deltagare som ännu inte är godkända. Kontakt och diskussion har skett
och ska ske mellan dem inom kort.
Uppfödarlistan: Emma har bollen att undersöka hur ändringarna i
statistiken ska redovisas på hemsidan då det bör vara tydligt hur
uppfödaren har avlat på de sista fem kullarna.
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 sask.nu

1

Hälsa/Hälsoenkäten: Inget nytt.
Hanhundslista: Inget nytt.
EP-listan: Listan är omarbetad efter styrelsen/avelsrådets önskemål.
Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Jeanette, Marie och Sandra
träffades i Jönköping den 10/11 för att diskutera arbetet. Enligt Ankan och
SKK är det rasklubbar som har tagit fram mycket bra och tydliga
kompendier som vi ska använda oss av. Ankan har även bidragit med
namn på en person som kan sätta kompendiet. Kompendiet ska vara klart
till årsskiftet.
FB: Inga inlägg.
RAS: Inget nytt
§ 7 PR/Info
- Tidningen: En enkät om vad medlemmarna vill avseende tidningens
form, utgåvor osv är på gång att tas fram, så att resultat kan vara klart till
årsmötet. Slutligen gicks kommande nummer med materialdag 20
november igenom och idéer kring innehållet togs upp.
- Ny logga: Detta är klart, så punkten kommer att utgå.
- Hemsidan:
- Profilprodukter: Inget nytt.
- Championatdiplom: Det kostar 20 kr att få sitt diplom postat. Gratis om
det hämtas på årsmötet. Jeanette postar dem efter hand som de har
ansökt och betalt.
- Facebooksidan: Påminnelse om mentaldagen. Upprop om
monterpersonal till mässorna i Stockholm och Göteborg (Emma resp. Lisa).
Efterlysning av arrangör av rasmästerskap i bruks. Inte så många
reaktioner, vi avvaktar svar från Skellefteå. Redaktören har efterlyst
annonser till tidningen för de som står på uppfödarlistan. Information och
frågor lades ut direkt efter mötet ang. de ekipage som ska ställa på
Hundmässan.
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- Mässorna: Nytt staket måste inköpas till montern i Stockholm. Stockholm
är under kontroll. Det ska tryckas upp t-shirts till monterpersonalen samt
köpas in material till att bygga montern av. Emma, och även Lisa till
Göteborg, har aktiverat förra årets FB-grupper för att försöka lösa
bemanningen. Det medlemsvärvningsbrevet som togs fram till
Rasspecialen ska användas under mässorna i syfte att få nya medlemmar
– alltså att vi inte bara är där för att informera om rasen. Överexemplaren
av tidningen som vi tryckte ska delas ut under mässorna. Veronica har en
kartong hos sig.
- Sponsorhuset: I oktober 385 kronor.
- Brev till potentiella sponsorer: Utskicket gjordes under mars månad
2017.
- Mail till uppfödare: Utskicket gjordes i januari 2018. Nytt utskick ska
göras senast januari 2019.
- Mail till nya valpköpare: Cari skickar det gamla brevet till dem på de
senast inkomna listorna från SKK.
- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: utskick gjordes i
augusti 2018, nytt utskick görs av Veronica under november. Vi försöker få
som rutin att göra ett utskick en gång per kvartal.
- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i februari
2017 samt kompletteringar till nya domare i september 2017, april och
september, oktober 2018.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/10 uppgick till 769. En fortsatt
svag uppgång från föregående period.
- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar.
Avstämning gjord. Anna håller i detta.
§ 8 Verksamhet:
- Årsmötet: Cari har varit i kontakt med Norrköpings BK för hyra av lokal
till årsmötet den 3 mars 2019 och har fått det bekräftat. Cari har haft
kontakt med Frida Wallén om möjligheten att hon kan komma och hålla i
en lydnadsdag i samband med årsmötet. Då Frida inte hade möjlighet, få
Cari i uppdrag att fråga Ingela Karlsson och om möjligt hyra en
inomhushall.
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Jeanette undersöker möjligt boende för styrelsen.
Cari får i uppdrag att fråga Nina Björnsdotter, om hon kan vara
mötesordförande.
- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2019. Tävlingen blir den 3 augusti
2019, hos Norrköpings BK. Cari Hansson är ansvarig.
- Aussie-SM i bruks 2019: Jeanette har kontaktat Hallandsdistriktet som
meddelat att de kan arrangera en rapporttävling för oss 2019. I övrigt har
de inte någon klubb som är villig att hålla i arrangemanget. Maria håller på
att sammanställa sponsorlistor över samtliga mästerskap inkl
Rasspecialen.
- Aussie-SM i agility 2019: Maria har kontaktat Trelleborgs BK, om de kan
tänka sig att arrangera vårt Aussie-SM i samband med en av deras egna.
Tyvärr ville de inte det, så ännu ingen arrangör klar.
- Rasmästerskap i vallning: Inget nytt i dagsläget, men om Veronica och
Mikael genomför ASCA trials 2019, ordnar de även ett rasmästerskap.
Möjligheten att arrangera RM i samband med en kurshelg i Klämmestorp,
påsken 2019, diskuterades.
- Rasmästerskap i Nosework: Punkten utgår.
- Rasspecialen 2019: Kommer att hållas i Tvååker i samband med SKKutställning. Marie Johansson är ansvarig.
- Studiefrämjandet: Maria fortsätter undersöka om Studiefrämjandet kan
hjälpa till med momsen, i de fall vi får faktura från t ex en instruktör.
- Lägret 2019: Yvonne Höglund önskar lämna över ansvaret för lägret och
det är inte 100 % klart att Marie Larsson tar över. Yvonne har
preliminärbokat Gimo Kristihimmelsfärdhelgen som startar 31/5 2019 och
även en instruktör. Veronica håller kontakt och dialog med Marie.
- MH/MT: Veronica kontaktar Heby BK på nytt och undersöker om det nu
går att boka datum för ett 2 dagars MT under våren. Jeanette har haft
kontakt med Lena och Eskilstuna BK är positiva till ett MT inkl.
exteriörbeskrivning under hösten. Emma har kollat med Solna/Sundbyberg
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BK ang MT i samarbete med Schäferklubben men bör återkomma med
förslag på datum parallellt med Veronica så de inte krockar.
- Dragläger: Ingen ny info.
- Vallning: En vallkurs för Tanya Wheeler, planeras till påskhelgen 2019
och kommer hållas i Klämmestorp.
- Vallanlagstest: Inget nytt.
- Emma får i uppdrag att sammanställa ev. inkomna svar på
uppföljningsenkäten.
- Årets Aussie: Inget nytt.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Inget nytt. Nytt möte den
12 november.
- Lathunden: Inget nytt.
- GDPR: Inget nytt.
§ 9 Ekonomisk rapport:
Oktober redovisade ett underskott. Främst beroende på kostnader för
tryckning och distribuering av tidningen. Det finns i dagsläget 184000:- på
värt konto.
§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Styrelsen har beslutat att bifalla Jens Myrmans förfrågan ang att
genomföra provtjänstgöring inför att utöka sitt rasregister som
exteriördomare för vår ras. Beslut har tagits att Jeanette deltar på
telefonmötet med SBK inför exteriördomarkonferensen 2019.
§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll:
- 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.
- Veronica får i uppdrag att sammanställa en skrivelse till SKK med
synpunkter och praktiska konsekvenser som tomma stamtavlor för ASCAregistrerade hundar/avelsdjur ger.
-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
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eventuellt ske i samarbete med Danmark och Norge. Marie Mander har
erbjudit sig att planera och hålla i evenemanget, om det blir av. Inget nytt.
Styrelsen beslutar att punkten ska utgå.
- SASK planerar att flytta till en ny FB-sida för att kunna administreras och
få ut rasklubbsinfo lättare. Emma ser över möjligheterna. Besked ges i god
tid om och när den nya sidan ska ersätta den nuvarande.
- 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
har lagt ut information till övriga rasklubbar men har ännu inte fått hjälp
med att formulera motionen. Ev. kontaktar hon någon annan på SBK som
kan bidra. Motionen ska vara SBK tillhanda senast 1 januari 2019. - -ASCAresultat till Lathunden: Henrik har fått inloggningsuppgifter från Emma och
ska kolla när tid ges om han ev. kan lyckas få in dessa resultat i
Lathunden.
- Återrapportering inväntas från Maria som ska gå på
”Hundgenetikgruppens Symposium” den 20 oktober via Uppsala
universitet.
- Återrapportering inväntas från Liza som går ”Distansutbildning hundavel
& genetik”.
- Profilkläder och samlar-produktdiskussion.
-Undersöka möjligheterna till att skapa en fond så som riesenklubben har
gjort för att få fler ekipage till SM. Där skulle man som medlem kunna
ansöka om pengar för att gå en kurs, till reseersättning osv.
- Cari ska komplettera EP-listan med de tyskladsfödda valparna, efter en
svensk hane.
- Norge kontaktade SASK i våras ang. ett ASCA arrangemang i Norge den 4
alt. 5 maj med Paula McDermid och SASK har ställt sig positiva till att ev.
samordna arrangemanget. Ingen mer information har kommit.
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§ 12 Övriga frågor: inga övriga frågor
§ 13 Nästa möte: 2 december 2018 kl 19.00.
§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.
……………………………………………….
……………………………………………….
Cari Hansson
Jeanette Forssman
Sekreterare
Ordförande

…………………………………………………
Anna-Karin Malm
Justerare
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Svenska Australian shepherdklubben
826002-1566

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-10-01 - 18-10-31

Senaste vernr:

1(2)
18-11-09
11:59
375

Perioden

Ackumulerat

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
250,00
750,00
0,00
0,00
1 000,00
0,00
511,51
0,00
0,00
2 811,51

3 780,00
62 478,00
18 240,00
1 825,00
350,00
1 075,00
14 400,00
8 225,00
1 495,00
57 436,00
3 195,00
300,00
8 900,00
3 150,00
1 170,00
470,00
7 400,00
550,00
1 103,61
530,00
100,00
196 172,61

12 900,00
12 900,00

113 811,36
113 811,36

0,00
0,00
0,00

1 320,00
950,00
2 270,00

15 711,51

312 253,97

0,00
0,00
0,00
-490,00
0,00
-1 400,00
0,00
0,00
-7 349,00
0,00
0,00
0,00
-17 096,93
-5 000,00
0,00
0,00
0,00
-900,00
0,00
-23,62
-32 259,55

-3 995,00
-16 022,00
-441,00
-4 646,20
-57 003,00
-14 968,00
-536,00
-12 954,89
-7 449,00
-40 731,00
-35 889,59
-6 143,34
-52 571,01
-15 000,00
-141,25
-141,25
-250,00
-3 820,50
-400,00
-23,62
-273 126,65

-16 548,04

39 127,32

0,00
0,00
0,00

-259,00
-6 125,00
-500,00

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3110
Intäkter MH/MT
3120
Intäkter Läger
3130
Intäkter Rasspecialen
3131
Sponsring rasspecialen
3140
Intäkter Vallning
3141
Sponsring Vallning
3145
Intäkter Agility
3146
Intäkter Lydnad
3147
Sponsring Agility
3150
Intäkter Rasmästerskap
3151
Sponsring Rasmästerskap
3161
Intäkter Avelsutbildning
3162
Intäkter mental+exteriör dagar
3170
Intäkter Exteriör
3215
Intäkter Aussiekalender
3220
Intäkter Raskompendium
3320
Uppfödarlista
3350
Intäkter Lokalområden
3380
Sponsorhuset
3550
Försäljning Profilprodukter
3551
Intäkter diplom
S:a Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
3890
Medlemsavgifter
S:a Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
3941
Intäkter STHLM Hundmässa
3942
Intäkter MyDog
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4019
SBK Kongress + kenferens
4020
Kostnader Års/medlemsmöte
4022
Priser + Diplom
4110
Kostnader MH/MT
4120
Kostnader Läger
4130
Kostnader Rasspecialen
4140
Kostnader Vallning
4145
Kostnader Agility
4146
Kostnader Lydnad
4150
Kostnader Rasmästerskapet
4162
Kostnader mental+exteriördagar
4170
Kostnader Exteriör
4210
Kostnader Tidning
4212
Kostnader Tidning layout
4215
Kostnader Kalender
4220
Kostnader Raskompendium
4350
Kostnader Lokalområden
4357
Medlemskostnader
4358
Medlemsavgifter
4550
Inköp Profilprodukter
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5420
Dataprogram
5930
Reklamtrycksaker och direkt reklam
5941
STHLM Hundmässa
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Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-10-01 - 18-10-31

Senaste vernr:

2(2)
18-11-09
11:59
375

Perioden

Ackumulerat

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15,50
-15,50

-1 156,00
-660,00
-478,50
-570,00
-3 796,00
-416,00
-1 223,50
-15 184,00

-798,00
-798,00

-3 186,00
-3 186,00

-33 073,05

-291 496,65

Rörelseresultat före avskrivningar

-17 361,54

20 757,32

Rörelseresultat efter avskrivningar

-17 361,54

20 757,32

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-17 361,54

20 757,32

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-17 361,54

20 757,32

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-17 361,54

20 757,32

Resultat före skatt

-17 361,54

20 757,32

Beräknat resultat

-17 361,54

20 757,32

5942
MyDog
6110
Kontorsmateriel
6250
Porto
6310
Klubbförsäkring SKK
6311
Försäkring SBK
6540
IT-tjänster
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7610
Utbildning
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
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Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-10-01 - 18-10-31

Senaste vernr:

1(1)
18-11-09
11:58
375

Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

7 879,00
-2 626,33
5 252,67

7 879,00
-2 626,33
5 252,67

0,00
0,00
0,00

7 879,00
-2 626,33
5 252,67

5 252,67

5 252,67

0,00

5 252,67

180 097,90
180 097,90

201 569,36
201 569,36

-17 361,54
-17 361,54

184 207,82
184 207,82

180 097,90

201 569,36

-17 361,54

184 207,82

185 350,57

206 822,03

-17 361,54

189 460,49

Kortfristiga skulder
2900
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
S:a Kortfristiga skulder

-16 647,40
-16 647,40

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-16 647,40

0,00

0,00

0,00

168 703,17

206 822,03

-17 361,54

189 460,49

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1250
Datorer
1259
Ack avskrivn datorer
S:a Materiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920
PlusGiro
S:a Kassa och bank
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

