
Protokoll SASK, 2 december 2018, via telefon

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

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

§ 2 Val av sekreterare och justeringsman 
Till justerare valdes Emma.

§ 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 SBKs organisationskonferens 25-27/1 2019. Cari anmäler
sig.

Ang: Statistik/bilder från Per Edorson, över samtliga exteriörbeskrivna 
hundar som finns inlagda i Lathunden hittills. Exteriörgruppen får 
underlaget för att uppdatera raskompendiet.

Ang: Inbjudan till regelkonferens 9-10/2 2019. Styrelsen beslutar tillsätta 
en arbetsgrupp som kommer jobba med att ta fram ett underlag med 
klubbens åsikter. Jeanette och Liza är sammankallande. Liza är intresserad
av att delta på konferensen.

Ang: skrivelse från Schäferklubben till FS ang att om en rasklubb 
arrangerar ett bruksprov, har den egna rasen företräde. Styrelsen ställer 
sig bakom skrivelsen.

§ 6 Avelsrådet: 
Avelsutbildningen: Samtliga deltagare är nu klara och godkända.

Uppfödarlistan: Emma har varit i kontakt med Henrik ang hur man skulle 
kunna redovisa uppfödarnas kullstatistik, så att det klart framgår hur de 
senaste 3-5 kullarna uppfyllt rasklubbens krav på valphänvisning. Ännu 
inget klart. Jeanette och Emma jobbar vidare tillsammans med Henrik. 
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Hälsa/Hälsoenkäten: Inget nytt. 

Hanhundslista: Inget nytt.

EP-listan: Ytterligare en hund har tillkommit.

Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Exteriörgruppen jobbar på med att 
uppdatera raskompendiet. 

FB: Inga inlägg. 

RAS: Inget nytt

§ 7 PR/Info
- Tidningen: En enkät om vad medlemmarna vill avseende tidningens 
form, utgåvor osv ligger uppe på hemsidan, så medlemmar kan gå in och 
rösta. Kommande nummer med materialdag 20 november gicks igenom. 
Detta nummer beräknas komma ut till medlemmarna kring jul.

- Hemsidan: statistik för november:
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- Profilprodukter: Inget nytt.

- Championatdiplom: Det kostar 20 kr att få sitt diplom postat. Jeanette 
bör posta dem efter hand som de har ansökt och betalt.

-Diplom för genomfört MH: Emma har gjort ett utkast som hon skickar till 
styrelsen.

- Facebooksidan: Efterlysning av arrangör av rasmästerskap i bruks 2019 
och 2020. Inte så många reaktioner, vi avvaktar svar från Skellefteå och 
Hallandsdistriktet. Info från medlemsansvarig ang vikten av att ange 
korrekta kontaktuppgifter i medlemsansökan samt att uppdatera dessa 
om det blir förändringar. Sponsra klubben genom att använda 
”Julklappsvalet”. Info från SBK ang att det kommer att bli krav på 
arbetsmeriter för att få cert på utställning för samtliga SBK-raser. 
Styrelsen har åter möjlighet att göra inlägg under ”SASKS styrelse”.

- Mässorna: Stockholm är under kontroll. Emma har kontakt med Lisa ang 
T-shirts till monterpersonal samt överföring av infofoldrar och tidningar 
etc.

- Sponsorhuset: I november 202 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: Utskick gjort i november 2018.

- 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 30/11 uppgick till 755. En fortsatt 
svag nedgång från föregående period.

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. 
Avstämning gjord. Anna håller i detta.
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§ 8 Verksamhet:

- Årsmötet: Cari bokar instruktör Ingela Karlsson samt inomhushall till den 
2/3. Tanken är 10 deltagare där styrelse och avelsråd bör prioriteras samt 
åhörare. Cari ger underlag på budget och inbjudan. Årsmöteshandlingarna 
ska skickas ut till styrelsen. Cari får i uppdrag att skicka dem innan nästa 
styrelsemöte.

Cari har frågat Nina Björnsdotter, om hon kan vara mötesordförande. Då 
hon inte kunde får Cari i uppdrag att leta vidare efter en lämplig person.

- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2019. Tävlingen blir den 3 augusti 
2019, på Norrköpings BK. Cari Hansson är ansvarig.

- Aussie-SM i bruks 2019: Jeanette har kontaktat Hallandsdistriktet som 
meddelat att de jobbar på med att försöka hjälpa oss. Skellefteå BK har 
också visat intresse. Maria har sammanställt 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. Emma tar över bollen.

 - Rasmästerskap i vallning: Inget nytt i dagsläget, men om Veronica och 
Mikael genomför ASCA trials 2019, ordnar de även ett rasmästerskap. 

- Rasspecialen 2019: Kommer att hållas i Tvååker i samband med SKK-
utställning. Marie Johansson är ansvarig. Maria får i uppdrag att ta reda på 
hur ekonomin såg ut i år.

- Studiefrämjandet: Maria fortsätter undersöka om Studiefrämjandet kan 
hjälpa till med momsen, i de fall vi får faktura från t ex en instruktör. Cari 
får i uppdrag att undersöka om detta är något andra rasklubbar/klubbar 
vet och gör, på organisationskonferensen.

- Lägret 2019: Marie Larsson tar över ansvaret. Yvonne har 
preliminärbokat Gimo Kristihimmelsfärdhelgen som startar 31/5 2019 och 
även instruktörer. Veronica håller kontakt och dialog med Marie. Budget är
inlämnad till styrelsen. Inbjudan kommer med i tidningen.
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- MH/MT: Veronica har i princip fått klartecken från Heby BK att de kan 
arrangera ett MT i maj. Emma har kollat med Solna/Sundbyberg BK ang MT
i samarbete med Schäferklubben och 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 från SvKv.
- Emma får i uppdrag att sammanställa ev. inkomna svar på 
uppföljningsenkäten. 
- Årets Aussie: Öppnar som tidigare år, 1 jan t o m 3 feb
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Info ang att tidningen 
Brukshunden är utlagd på ny reklambyrå . Info ang nya championatregler.
- Lathunden: Inget nytt.
- GDPR: Inget nytt.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
November redovisade ett underskott. Det finns i dagsläget 182480:- på 
vårt konto. Styrelsen diskuterade presentkort om de ska köpas in för att 
delas ut som uppskattning och tack till t ex föreläsare.

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Inga beslut tagna mellan möten.

§ 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 ASCA-
registrerade hundar/avelsdjur ger.

-Minnesanteckningar från SBK:s exteriörbeskrivarkonferens den 28 april 
2018. Jeanette har mailat kommentarer och begärt förtydliganden. Kopia 
till exteriörgruppen och sekreteraren. Men ingen återkoppling verkar ske 
från SBK, trots att det var utlovat.
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- 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. 

-Anordna ex SvKv 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. SBK har dock sagt att det måste börja internt hos dem. 

-ASCA-resultat 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 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. 
- 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.
- Bilda en arbetsgrupp för framtida RM – Lisa samordnar.

§ 12 Övriga frågor: inga övriga frågor

§ 13 Nästa möte: 13 januari 2019 kl 19.00.

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson                           Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande
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…………………………………………………
Emma Sandfjord
Justerare
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 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-12-02

 Preliminär  15:48
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  391
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-11-01 - 18-11-30

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3110  Intäkter MH/MT  0,00  3 780,00
 3120  Intäkter Läger  0,00  62 478,00
 3130  Intäkter Rasspecialen  0,00  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  0,00  8 225,00
 3147  Sponsring Agility  0,00  1 495,00
 3150  Intäkter Rasmästerskap  0,00  57 436,00
 3151  Sponsring Rasmästerskap  0,00  3 195,00
 3161  Intäkter Avelsutbildning  0,00  300,00
 3162  Intäkter mental+exteriör dagar  5 000,00  13 900,00
 3170  Intäkter Exteriör  0,00  3 150,00
 3215  Intäkter Aussiekalender  0,00  1 170,00
 3220  Intäkter Raskompendium  0,00  470,00
 3320  Uppfödarlista  0,00  7 400,00
 3350  Intäkter Lokalområden  0,00  550,00
 3380  Sponsorhuset  0,00  1 103,61
 3550  Försäljning Profilprodukter  0,00  530,00
 3551  Intäkter diplom  20,00  120,00
 S:a Nettoomsättning  5 020,00  201 192,61

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  3 200,00  117 011,36
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  3 200,00  117 011,36

 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  8 220,00  320 473,97

 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  -4 646,20
 4120  Kostnader Läger  0,00  -57 003,00
 4130  Kostnader Rasspecialen  0,00  -14 968,00
 4140  Kostnader Vallning  0,00  -536,00
 4145  Kostnader Agility  0,00  -12 954,89
 4146  Kostnader Lydnad  0,00  -7 449,00
 4150  Kostnader Rasmästerskapet  -1 800,00  -42 531,00
 4161  Kostnader Avelsutbildning  -1 000,00  -1 000,00
 4162  Kostnader mental+exteriördagar  -4 985,00  -40 874,59
 4170  Kostnader Exteriör  -1 760,00  -7 903,34
 4210  Kostnader Tidning  0,00  -52 571,01
 4212  Kostnader Tidning layout  0,00  -15 000,00
 4215  Kostnader Kalender  0,00  -141,25
 4220  Kostnader Raskompendium  0,00  -141,25
 4350  Kostnader Lokalområden  0,00  -250,00
 4357  Medlemskostnader  0,00  -3 820,50
 4358  Medlemsavgifter  -400,00  -800,00
 4550  Inköp Profilprodukter  0,00  -23,62
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -9 945,00  -283 071,65

 Bruttovinst  -1 725,00  37 402,32

 Övriga externa kostnader
 5420  Dataprogram  0,00  -259,00
 5930  Reklamtrycksaker och direkt reklam  0,00  -6 125,00



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  2(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  18-12-02

 Preliminär  15:48
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  391
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-11-01 - 18-11-30

 Perioden  Ackumulerat

 5941  STHLM Hundmässa  0,00  -500,00
 5942  MyDog  0,00  -1 156,00
 6110  Kontorsmateriel  0,00  -660,00
 6250  Porto  0,00  -478,50
 6310  Klubbförsäkring SKK  0,00  -570,00
 6311  Försäkring SBK  0,00  -3 796,00
 6540  IT-tjänster  0,00  -416,00
 6570  Bankkostnader  -2,00  -1 225,50
 S:a Övriga externa kostnader  -2,00  -15 186,00

 Personalkostnader
 7610  Utbildning  0,00  -3 186,00
 S:a Personalkostnader  0,00  -3 186,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -9 947,00  -301 443,65

 Rörelseresultat före avskrivningar  -1 727,00  19 030,32

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -1 727,00  19 030,32

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -1 727,00  19 030,32

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -1 727,00  19 030,32

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -1 727,00  19 030,32

 Resultat före skatt  -1 727,00  19 030,32

 Beräknat resultat  -1 727,00  19 030,32



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  18-12-02

 Preliminär  15:47
 Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31  Senaste vernr:  391
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-11-01 - 18-11-30

 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  184 207,82  -1 727,00  182 480,82
 S:a Kassa och bank  180 097,90  184 207,82  -1 727,00  182 480,82

 S:a Omsättningstillgångar  180 097,90  184 207,82  -1 727,00  182 480,82

 S:A TILLGÅNGAR  185 350,57  189 460,49  -1 727,00  187 733,49

 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  189 460,49  -1 727,00  187 733,49


