Protokoll SASK, 12 maj 2019, via telefon
Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari
Hansson, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm, Ulli Samuelsson, Monica Gahlin,
Emma Sandfjord
Frånvarande: § 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: Medlemsbrev från SvKvk, ingen åtgärd.
Ang: Förfrågan från exteriördomare om att utöka sitt rasregister, Cari
meddelar att vi godkänner.
Ang: SBK-info nr 3, styrelsen kommenterade kongresshandlingarna, ingen
åtgärd.
Ang: Inbjudan till telefonmöte ang exteriördomarkonferensen i oktober,
Sandra Wesa har anmält sig.
Ang: Info ang ny SKK-play för uppfödare i september, vi håller kollen för
att senare eftersommaren lägga upp infon på hemsida plus FB.
Ang: Info om anmälningar till SKK ang hundar med oacceptabelt beteende.
Rasklubbarna kommer i framtiden få information om när hundar av vår ras
blir anmälda, samt vad DN, beslutar. Styrelsen avvaktar och ser hur vi ska
hantera detta om det blir många anmälningar.
Ang: protokollsutdrag från SKK/AK, vår överklagan bifölls inte, så korsavel
kommer att bli tillåten mellan MAS och aussie, där avkomman kommer
registreras som MAS.
§ 6 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
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
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Inga beslut tagna.

§ 7Avelsrådet:
Mentalitet: Hundar till MT2017 i Timrå samt MH-idealprofilen uppdaterad.
Avelsutbildningen: ansvariga för de olika delarna: Mentalitet: Liza/Jeanette,
Genetik: Cari och Anna-Karin, Hälsa: Maria/Marie J, Funktion: Sandra och
Sanna.
Uppfödarlistan: Henrik har fått underlaget för att uppdatera listan. Anna
mejlar lista igen över den sammanställning av frågor som uppstått vid
jämförelsen av olika fakta på hemsidan.
RAS/Hälsoenkäten: Arbetet pågår och ska vara klart till årsskiftet.
Diskussion om vi ska ta med alt. ta användning av sammanställningen av
registrerade kullar för 2017 och 2018, för att undersöka om det sker en
förändring av valet av avelsdjur på sikt.
Hanhundslista: inget nytt
EP-listan: det har inkommit ett erbjudande från en medlem om att hjälpa
till med något/några arbetsuppgifter. Jeanette återkopplar och undersöker
närmre.
Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Exteriörgruppen har haft stora
bekymmer att jobbar på med att uppdatera raskompendiet, men nu är det
nästan klart. Jeanette skickar ut nytt utkast till styrelsen och övriga som är
berörda för kommentarer.
FB: sammanställning av registrerade kullar 2018.
§ 8 PR/Info
- Tidningen: styrelsen diskuterar innehåll och artiklar. Deadline 20 maj.
- Hemsidan: statistik för april:
Ingen större skillnad mot föregående månad, liten nedgång i besökare kan
vi se, men det brukar alltid variera månad till månad.
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Kuriosa! Bifogar till sist även en graf över hur besöksstatistiken sett ut
månad för månad för rullande 12 (april - april). Där ser vi att besöksantalet
för april 2019 fortfarande ligger över snittet för rullande 12.

- Emma kollar upp om adm.verktyget även kan användas på
Uppfödarforumet
- Profilprodukter: Inget nytt.
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
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- Championatdiplom: Det har inte inkommit några ansökningar efter
årsmötet.
-Diplom för genomfört MH: Hittills ca 15 ansökningar och de första har
postats. En uppfödare har ansökt till en hel kull.
- Facebooksidan, inlägg från styrelsen: Sammanställning av registrerade
kullar 2018, Sponsorhuset, info om att tidningen blev sen till tryck, info om
vad man bör ta reda på innan man köper valp. Inlägg om att sponsra
mästerskap, efterfrågan om hundar som kan delta på MT 2017 i Timrå.
Tack till alla som arrangerade och deltog på påskvallningen.
- Sponsorhuset: I april 357:- Brev till potentiella sponsorer: Utskicket gjordes under mars månad
2017.
- Mail till uppfödare: Nytt utskick gjordes i januari/februari
- Mail till nya valpköpare: Utskick gjort i maj 2019.
- 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. Veronica gör ett nytt utskick under maj.
- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i februari
2017 samt kompletteringar till nya domare i september 2017, april och
september, oktober 2018. Jeanette postar till senaste gk ansökan här
under maj/juni 2019.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 30/4 uppgick till 776. En uppgång
från föregående period.
- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Anna
håller i detta fortlöpande.
§ 9 Verksamhet:
- Mentalindex: styrelsen har skapat en arbetsgrupp bestående av Jeanette,
Ingrid Tapper, Liza Hasselqvist samt Ulli Samuelsson. SKK har kallat till ett
möte den 12/6. Jeanette och Ingrid kommer delta på mötet. Gruppen
kommer att ha ett telefonmöte den 27 maj innan den träffen för att prata
ihop sig.
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- 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 och ev. framöver. Ett möte avhölls
kring detta den 12 maj. Ansvariga är Jeanette och Anna.
- Aussie-SM i agility 2019: Trelleborg 19/9. Emma är ansvarig.
- Rasmästerskap i vallning: Det kommer inte arrangeras något RM i
vallning 2019.
- Rasspecialen 2019: Kommer att hållas i Tvååker i samband med SKKutställning. Marie Johansson är ansvarig. Annons uppe på hemsidan.
- Studiefrämjandet: inget nytt
- Lägret 2019: Marie Larsson har ansvaret. Lägret kommer vara i Gimo,
Kristihimmelsfärdhelgen som startar 31/5 2019 och det är fullt. Veronica
håller kontakt och dialog med Marie.
- MH/MT: Veronica jobbar på att få till ett MT i Heby i höst. Två
exteriörbeskrivningar är inbokade. Ett i Enköping och ett i Mullsjö. Viktigt
att boka in MT för 2020 på några olika klubbar snart. Sjöbo BK och
Jönköping kan åta sig MT under 2020 om vi kontaktar dem under hösten
2019.
- Dragläger: Ingen ny info.
- Vallning: inget nytt.
- Emma har i uppdrag att sammanställa ev. inkomna svar på
uppföljningsenkäter.
- Årets Aussie: Ansvarig Monica. Jobbet med att revidera regler är igång.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Jeanette mailar ut
protokollet från föregående möte till styrelsen.
- Lathunden: Inget nytt.
- GDPR: SBK har en ny policy ang sekretess för funktionärer.
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§ 10 Ekonomisk rapport:
April redovisade överskott. Resultat på nästan 50 000 kr fördelat på:
Intäkter
Läger
Vallning
medlemmar
uppfödarlista
MH-diplom
rasspecial
exteriör
Kostnader
Vallning
Lydnad (årsmötet)
frimärken (nya medlemmar)
resor årsmötet
Swish
På kontot vid månadens slut 281 567 kr

§ 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.
- Lisa tar över uppgiften från Veronica ang att sammanställa en skrivelse
till SKK med synpunkter och praktiska konsekvenser som tomma
stamtavlor för ASCA-registrerade hundar/avelsdjur ger.
-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.
- 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.
- Viktigt att boka in MT för 2020 under hösten. Sjöbo samt Jönköping kan
eventuellt arrangera, om vi hör av oss i god tid.
- Hjälp med att hitta deltagare på MT 2017. SBK ber rasklubbarna att vara
kontakt mellan den person som håller MT för vår ras, göra ett urval på 5
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hundar som gratis får genomgå MT2017. Vår ras har Timrå som arrangör.
Jeanette håller i tråden.
§ 12 Övriga frågor: En notering om att det är viktigt att se till att
revideringen av RAS inte ska ske samma år som
exteriördomarkonferensen.
§ 13 Nästa möte: 9 juni 2019 klockan 19.00 via telefon.
§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.
……………………………………………….
……………………………………………….
Cari Hansson
Jeanette Forssman
Sekreterare
Ordförande

…………………………………………………
Emma Sandfjord
Justerare
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Svenska Australian shepherdklubben
826002-1566

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-04-01 - 19-04-30

Senaste vernr:

1(1)
19-05-08
13:31
165

Perioden

Ackumulerat

Nettoomsättning
3120
Intäkter Läger
3130
Intäkter Rasspecialen
3140
Intäkter Vallning
3146
Intäkter Lydnad
3170
Intäkter Exteriör
3320
Uppfödarlista
3380
Sponsorhuset
3551
Intäkter diplom
3552
Intäkter MH-diplom
S:a Nettoomsättning

43 500,00
700,00
29 900,00
0,00
150,00
800,00
0,00
0,00
800,00
75 850,00

73 000,00
700,00
57 234,00
3 900,00
150,00
8 800,00
670,18
220,00
1 050,00
145 724,18

Aktiverat arbete för egen räkning
3890
Medlemsavgifter
S:a Aktiverat arbete för egen räkning

15 000,00
15 000,00

53 900,00
53 900,00

0,00
0,00

1 500,00
1 500,00

90 850,00

201 124,18

0,00
-648,00
0,00
-35 101,00
-4 375,00
0,00
0,00
-900,00
0,00
-41 024,00

-2 380,00
-13 559,00
-1 105,00
-48 869,67
-7 255,00
-1 297,49
-4 530,00
-1 800,00
-400,00
-81 196,16

49 826,00

119 928,02

Övriga externa kostnader
5420
Dataprogram
5942
MyDog
6110
Kontorsmateriel
6250
Porto
6540
IT-tjänster
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18,00
-18,00

-159,00
-1 265,00
-484,00
-288,00
-159,00
-1 381,50
-3 736,50

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-41 042,00

-84 932,66

Rörelseresultat före avskrivningar

49 808,00

116 191,52

Rörelseresultat efter avskrivningar

49 808,00

116 191,52

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

49 808,00

116 191,52

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

49 808,00

116 191,52

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

49 808,00

116 191,52

Resultat före skatt

49 808,00

116 191,52

Beräknat resultat

49 808,00

116 191,52

Rörelsens intäkter mm

Övriga rörelseintäkter
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
4140
Kostnader Vallning
4146
Kostnader Lydnad
4170
Kostnader Exteriör
4210
Kostnader Tidning
4357
Medlemskostnader
4358
Medlemsavgifter
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

Svenska Australian shepherdklubben
826002-1566

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-04-01 - 19-04-30

Senaste vernr:

1(1)
19-05-08
13:30
165

Ing balans

Ing saldo

Period

Utg balans

7 879,00
-5 252,66
2 626,34

7 879,00
-5 252,66
2 626,34

0,00
0,00
0,00

7 879,00
-5 252,66
2 626,34

2 626,34

2 626,34

0,00

2 626,34

186 236,82
186 236,82

231 759,56
231 759,56

49 808,00
49 808,00

281 567,56
281 567,56

186 236,82

231 759,56

49 808,00

281 567,56

188 863,16

234 385,90

49 808,00

284 193,90

0,00
0,00
0,00

700,79
-700,79
0,00

0,00
0,00
0,00

700,79
-700,79
0,00

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

-22 860,78
-22 860,78

-2 000,00
-2 000,00

0,00
0,00

-2 000,00
-2 000,00

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-22 860,78

-2 000,00

0,00

-2 000,00

166 002,38

232 385,90

49 808,00

282 193,90

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
Eget kapital
2010
Eget kapital
2069
Årets resultat
S:a Eget kapital

BERÄKNAT RESULTAT***

