
Protokoll SASK, 10 februari 2019, via telefon 

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

§ 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: Ansökan om SBKs korningsdiplom, kennel Peak´n Stuff. 

Ang: Inbjudan till SBKs kongress 18-19/5, anmälan senast 9/3. Beslut om 
vem som ska åka tas 3/3.

Ang: Kallelse till årsmöte samt info möte SvKv 2/3. Maria och Veronica 
deltar.

Ang: Brev från SBK ang hur funktionärers personuppgifter behandlas enl 
GDPR. Ingen åtgärd.

Ang: Agria Breed Profile för vår ras. Kommer ingå i arbetet med 
revideringen av RAS.

§ 6 Avelsrådet: 
Avelsutbildningen: Ny omgång av utbildningen beräknas starta upp i höst. 
Linnea tillfrågas om hon fortsatt vill hålla i 
administrationen/sammanställningen.

Uppfödarlistan: Jeanette och Emma jobbar vidare tillsammans med Henrik.

Hälsa/Hälsoenkäten: Inget nytt. 

Hanhundslista: Inget nytt.

EP-listan: Inget nytt
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Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Exteriörgruppen jobbar på med att 
uppdatera raskompendiet. Kompendiet ska lämnas in snarast.

FB: Inga inlägg. 

RAS: Lisa går in som samordnare så att RAS uppdateringen slutförs.

§ 7 PR/Info
- Tidningen: Den enkät avseende tidningens framtid som legat uppe på 
hemsidan har givit resultatet: 98 st vill ha papperstryck och av dessa ville 
55 ha 4 nummer/år. 92 ville ha tidningen digitalt. 50 st var inte 
intresserade. Kommande nummer med materialdag 20 februari gicks 
igenom. 

- Hemsidan: statistik för januari:
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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: Styrelsen beslutar att diplomen kommer att 
kosta 50:-. Emma lägger upp info på hemsidan samt FB. Initialt gäller 
detta för hundar som genomfört sitt HM under 2018.

- Facebooksidan: Info ang vallningskurser l Klämmestorp, lydnadskurs i 
Söderköping, påminnelse om Årets aussie, info om viktiga saker att tänka 
på innan man köper valp.

- Sponsorhuset: I januari 886 kronor. 

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

- Mail till uppfödare: Nytt utskick ska göras senast februari 2019. Veronica 
och Maria ansvarar.

- Mail till nya valpköpare: Utskick gjort i november 2018.

- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: Utskick gjordes 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 31/1 uppgick till 782. En uppgång 
från föregående period.
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- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. 
Avstämning gjord. Anna håller i detta.

§ 8 Verksamhet:

- Årsmötet: Handlingarna ska upp på hemsidan senast 18/2. Veronica 
beställer priser till Årets aussie som skickas till Cari. Årsmötet startar vid 
12.00 men före mötet kommer Ingrid Tapper och informerar om mötet 
med SKK ang eventuellt införande av mentalindex. Info startar vid 11.00 
med kaffe och enklare förtäring.

- 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: Skellefteå 1-2 juni. Cari håller kontakt med Peter 
Lindström som är Skellefteås kontaktperson. Hallandsdistriktet har visat 
intresse att försöka anordna RM 2020.

- Aussie-SM i agility 2019: Ännu inget klart. Maria och Emma håller 
kontakt.

 - Rasmästerskap i vallning: Det kommer inte arrangeras något RM i 
vallning 2019. Styrelsen diskuterar möjligheten att arrangera en inofficiell 
tävling under hösten.

- Rasspecialen 2019: Kommer att hållas i Tvååker i samband med SKK-
utställning. Marie Johansson är ansvarig. 

- Studiefrämjandet: inget nytt

- Lägret 2019: Marie Larsson har ansvaret. Lägret kommer vara i Gimo, 
Kristihimmelsfärdhelgen som startar 31/5 2019. Veronica håller kontakt 
och dialog med Marie. I dagsläget finns någon plats kvar. Handpenning är 
betald av dem som anmält sig.

- MH/MT: Veronica har fått tråkiga besked ang MT i Heby. En domare har 
lämnat återbud pga hälsoskäl och det är svårt att hitta en ersättare. 
Klubben jobbar på med att försöka lösa detta. Fråga ska gå ut och 
undersöka intresse för att eventuellt arrangera ett MT i Helsingborg. 
Kontakt ska tas med Vallentuna och Södertälje BK för att undersöka 
möjlighet att de kan arrangera MT för vår räkning. 
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

4



- Dragläger: Ingen ny info. 
- Vallning: Två vallkurser för Tanya Wheeler, planeras under påskhelgen 
2019 och kommer hållas i Klämmestorp – en nybörjarkurs och en 
fortsättningskurs á 2 dgr. Några platser finns kvar.
- Vallanlagstest: Inget nytt från SvKv. Informationsmöte ang officiella 
tävlingar och anlagstest den 2 mars. Veronica och Maria åker.
- Emma har i uppdrag att sammanställa ev. inkomna svar på 
uppföljningsenkäter. 
- Årets Aussie: Preliminärt fick vi in 179 anmälningar.

- Regelrevideringskonferens 9-10/2. Liza deltar. Viktigt att ta upp vikten av
att någon form av vallningsmerit ska ingå som en arbetsmerit för vår ras.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Inget nytt.
- Lathunden: Inget nytt.
- GDPR: Inget nytt.

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Januari redovisade ett överskott. Styrelsen diskuterade budgeten för 2019.

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Styrelsen ställer sig bakom förfrågan om att dela domarkostnad med 
rasklubben för MAS för rasspecial 2020.

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
- Den amerikanska flaggan som ingick i mässkitet för Hundmässan i 
Stockholm fanns inte inför 2018 och Emma kontaktar de som ansvarade 
för montern 2017 för att få tillbaka den.
- 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.

-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?

-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
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Lathunden. Lisa kollar upp hur Svak gör betr BC-importer som ej har FCI 
stamtavlor.
- 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. Frågan tas 
upp på årsmötet.
- 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.
- Arbetsgrupp för framtida RM har efterlysts på FB men enligt Lisa har inga
frivilliga anmält sig. Påminnelse går ut.

§ 12 Övriga frågor: Henrik har uppmärksammat styrelsen på att det 
finns problem med de mailkonton som finns kopplade mellan hemsidan 
och styrelsens mailkonton. Möjligheten att knyta dem till googlemail finns 
men detta till en kostnad. Henrik har givit styrelsen ett förslag.

§ 13 Nästa möte: 3 mars 2019 som är årsmötet.

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson                           Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

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

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  19-02-04

 Preliminär  13:15
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  44
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-01-01 - 19-01-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3120  Intäkter Läger  13 000,00  13 000,00
 3320  Uppfödarlista  600,00  600,00
 3551  Intäkter diplom  200,00  200,00
 S:a Nettoomsättning  13 800,00  13 800,00

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  12 900,00  12 900,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  12 900,00  12 900,00

 Övriga rörelseintäkter
 3942  Intäkter MyDog  1 500,00  1 500,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  1 500,00  1 500,00

 S:a Rörelseintäkter mm  28 200,00  28 200,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4018  Kostnader SBK  -1 050,00  -1 050,00
 4146  Kostnader Lydnad  -2 880,00  -2 880,00
 4210  Kostnader Tidning  -4 530,00  -4 530,00
 4357  Medlemskostnader  -900,00  -900,00
 4358  Medlemsavgifter  -400,00  -400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -9 760,00  -9 760,00

 Bruttovinst  18 440,00  18 440,00

 Övriga externa kostnader
 5942  MyDog  -1 265,00  -1 265,00
 6570  Bankkostnader  -1 270,00  -1 270,00
 S:a Övriga externa kostnader  -2 535,00  -2 535,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -12 295,00  -12 295,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  15 905,00  15 905,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  15 905,00  15 905,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  15 905,00  15 905,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  15 905,00  15 905,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  15 905,00  15 905,00

 Resultat före skatt  15 905,00  15 905,00

 Beräknat resultat  15 905,00  15 905,00



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  19-02-04

 Preliminär  13:15
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  44
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-01-01 - 19-01-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar
 1250  Datorer  7 879,00  0,00  7 879,00
 1259  Ack avskrivn datorer  -5 252,66  0,00  -5 252,66
 S:a Materiella anläggningstillgångar  2 626,34  0,00  2 626,34

 S:a Anläggningstillgångar  2 626,34  0,00  2 626,34

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  PlusGiro  186 236,82  -4 955,78  181 281,04
 S:a Kassa och bank  186 236,82  -4 955,78  181 281,04

 S:a Omsättningstillgångar  186 236,82  -4 955,78  181 281,04

 S:A TILLGÅNGAR  188 863,16  -4 955,78  183 907,38

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Kortfristiga skulder

 2900  Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  -22 860,78  20 860,78  -2 000,00
 S:a Kortfristiga skulder  -22 860,78  20 860,78  -2 000,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -22 860,78  20 860,78  -2 000,00

 BERÄKNAT RESULTAT***  166 002,38  15 905,00  181 907,38


