Protokoll SASK, 9 juni 2019, via telefon
Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Romner, Veronica Hagéus, Cari
Hansson, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm, Ulli Samuelsson, Monica Gahlin,
Frånvarande: Emma Sandfjord
§ 1 Mötets öppnade
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare och justeringsman
Till justerare valdes Lisa.
§ 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 utställningar 2021: vidarebefordra till Marie Johansson
Ang: mail från rasklubben i Nederländerna i vilket de ställer frågor ang hur
vi hanterar vår lista över hundar som diagnostiserats med EP. Jeanette
svarar.
Ang: Mail från medlem ang att inte protokoll ligger uppe på hemsidan.
Jeanette vidarebefordrar de efterfrågade protokollen. Cari påminner
webmaster.
Ang: Mail från Marie Johansson ang att exteriördomaren som ska döma på
rasspecialen behöver skjuts till och från hotell, utställningsplatsen och
flygplatsen. Jeanette kontaktar Marie och meddelar att vi försöker lösa det
och att vi även kan stå för vissa kostnader som t ex taxi.
Ang: Karin Hedberg ska börja sin utbildning till exteriördomare och har
bett om att få köpa ett raskompendium. Då det nya ännu inte är
färdigtryckt, kommer Jeanette skicka det gamla, med tillägget att det inte
är längre aktuellt och att ett nytt snart kommer.
Ang. SKK informerade om försäkring vid bedrägeri. Ingen åtgärd i
dagsläget
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§ 6 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Styrelsen beslutar att göra en insamling till Ernest Hartnagles minnesfond
och dubbla den summa som medlemmarna skänker. Det kom in 1250:och därmed skänker SASK 2500:-.
§ 7Avelsrådet:
Mentalitet: Uppdraget att hitta hundar till MT2017 i Timrå misslyckades.
Liza försöker få detta test att flyttas till Tollarp istället och det bör bli
bättre uppslutning där.
Avelsutbildningen: ansvariga för de olika delarna: Mentalitet: Liza/Jeanette,
Genetik: Cari och Anna-Karin, Hälsa: Maria/Marie J, Funktion: Sandra och
Sanna. Ny utbildningsomgång är planerad att starta upp i höst.
RAS/Hälsoenkäten: Arbetet pågår och ska vara klart till årsskiftet.
Uppfödarlistan: Henrik har fått underlaget för att uppdatera listan.
Hanhundslista: inget nytt
EP/hälsa- listan: Liza tar kontakt med den medlem som visat intresse av
att hjälpa till med en hälso-lista om hon kan ta kontakt med Finland och
höra hur de arbetar med röntgen av ryggar.
Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: raskompendiet är inlämnat till SBK
som i sin tur har skickat det vidare till SKK, utan att det behövde
kompletteras. En power-point presentation ska nu arbetas fram då
konferensen inte går ut på att gå igenom kompendiet sida för sida.
FB: inga inlägg under perioden
§ 8 PR/Info
- Tidningen: det är två medlemmar som har hört av sig ang att jobba med
tidningen och tre som visat intresse, men inte återkopplat ännu. Veronica
tar kontakt och försöker få tillstånd ett övertagande av arbetet.
- Hemsidan: Jeanette sammanställer en lista med vad vi önskar få hjälp
med av webbmastern. Statistik för maj: Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK).
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genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare
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- Facebooksidan, inlägg från styrelsen: info ang tidningen, upprop för att
söka hundar till MT 2017 i Timrå, Uppmaning att sponsra/säka sponsorer
till våra rasevenemang, info om vad man bör tänk på inför valpköp,
resultatbilder från rasmästerskapet i bruks, tack till alla som var med och
hjälpte till att arrangera rasmästerskapet i bruks, info ang vikten av MH/MT
samt grattis till att klubben nu har över 800 medlemmar.
- Profilprodukter: Inget nytt.
- Championatdiplom: Det har inte inkommit några ansökningar efter
årsmötet.
-Diplom för genomfört MH: 2 stycken i maj.
- Sponsorhuset: I maj, 131:- 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 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. Våren 2019.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/5 uppgick till 809. En uppgång
från föregående period och all time high för klubben!.
- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Anna
håller i detta fortlöpande.
§ 9 Verksamhet:
- Christina Holmqvist har meddelat att hon avsäger sig att hjälpa till med
att sköta medlemshanteringen. Monica tar över uppgiften efter
introduktion av Maria och Veronica.
- 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. De kommer gå
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dit och lyssna förutsättningslöst. Det är viktigt att stämma av vad som
sägs ang vad man anser sig ha nått fram till med collie, innan vi går
vidare.
- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2019. Tävlingen blir den 3 augusti
2019, på Norrköpings BK. Cari Hansson är ansvarig. Se över beställningar
av rosetter och pokaler.
- Aussie-SM i bruks 2020: efter ett flertal möten med Hallandsdistriktet,
dels på telefon, dels fysiskt, har tyvärr Halland valt att dra sig ur
arrangemanget, då flera klubbar anser det för svårt att få till funktionärer.
Lisa får i uppdrag att ställa frågan till Eskilstuna, då vi tidigare fått
indikationer på att de eventuellt skulle kunna. Jeanette skickar en fråga till
rasklubbarnas gupp RASK 2.0 och hör om någon har tips att komma med.
Jeanette kollar även igen med Liza och Kalmar BK.
- 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: 14/7 Kommer att hållas i Tvååker i samband med
SKK-utställning. Marie Johansson är ansvarig. Det ska beställas nya
rosetter med nya loggan. Styrelsen räknar med att klubben kan
representeras av Lisa och Jeanette. De kommer finnas på plats och dela ut
ett infoblad ang hur man blir medlem samt en tidning. Detta innebär att vi
kommer att göra ett överupplaga av kommande nummer av tidningen.
- Studiefrämjandet: inget nytt
- MH/MT: Det har lagts till en ny flik under rubriken uppfödare som heter
”Anordna MH/MT”, där det ges information om hur en uppfödare kan gå
tillväga när denne önskar arrangera ett kull-MH/MT.
- Dragläger: Ingen ny info.
- Vallning: inget nytt.
- Emma har i uppdrag att sammanställa ev. inkomna svar på
uppföljningsenkäter. Påskvallningen, lägret, RM-bruks
- Årets Aussie: Ansvarig Monica. Jobbet med att revidera regler är igång.
Ett par arbetsgrupper kommer att startas upp. Jeanette lägger upp en
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efterlysning för att få in fler synpunkter och personer som vill engagera
sig.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Åsa Tiderman är ny
kontaktperson från FS i vår dialoggrupp.
- RASK 2.0: rasklubbarna har gjort en skrivelse till FS ang att vi önskar en
mötesplats/en konferens.
- Lathunden: Inget nytt.
- GDPR: Inget nytt
§ 10 Ekonomisk rapport:
Maj redovisade underskott. Resultat på nästan -50 000 kr fördelat på:
Intäkter
medlemmar 11 100
läger 1710
sponsring bruks 1500
Sponsorhuset 1310
Hartnagle fond 1250
sponsring RS 1000
sponsring lydnad 950
RS 750
sponsring rally 300
sponsring agility 200
uppfödarlistan 200
påskvallning 150
MH diplom 100
Kostnader
Läger 50625
Tidning 15656
Tidning layout 5000
RM 1500
Exteriör 846
Tryck MH diplom 288
medlemskostnader 95
bank 67
raskompendium 34
På kontot den siste maj 228 125 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.
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- 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. Lisa skickar brevet
till styrelsen för input, innan det skickas till SKK.
- Kartläggning av andra sidor som skriver om rasen inkl SKK och SBK. Anna
är ansvarig men har under längre tid inte tillgång till en fungerande dator.
-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.
§ 12 Övriga frågor: Inga övriga frågor
§ 13 Nästa möte: 11 augusti 2019 klockan 19.00 via telefon.
§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

……………………………………………….
……………………………………………….
Cari Hansson
Jeanette Forssman
Sekreterare
Ordförande

…………………………………………………
Lisa Jansson
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: 19-05-01 - 19-05-31

Senaste vernr:

1(2)
19-06-07
16:07
204

Perioden

Ackumulerat

1 710,00
750,00
1 000,00
150,00
0,00
200,00
950,00
1 500,00
300,00
150,00
200,00
1 250,00
1 310,22
0,00
100,00
9 570,22

74 710,00
1 450,00
1 000,00
57 384,00
3 900,00
200,00
950,00
1 500,00
300,00
300,00
9 000,00
1 250,00
1 980,40
220,00
1 150,00
155 294,40

11 100,00
11 100,00

65 000,00
65 000,00

0,00
0,00

1 500,00
1 500,00

20 670,22

221 794,40

0,00
0,00
0,00
-50 625,00
0,00
0,00
-1 500,00
-846,00
-15 656,50
-5 000,00
-34,00
-288,00
-95,00
0,00
-74 044,50

-2 380,00
-13 559,00
-1 105,00
-50 625,00
-48 869,67
-7 255,00
-1 500,00
-2 143,49
-20 186,50
-5 000,00
-34,00
-288,00
-1 895,00
-400,00
-155 240,66

-53 374,28

66 553,74

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
-67,50
-67,50

-159,00
-1 265,00
-484,00
-288,00
-159,00
-1 449,00
-3 804,00

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-74 112,00

-159 044,66

Rörelseresultat före avskrivningar

-53 441,78

62 749,74

Rörelseresultat efter avskrivningar

-53 441,78

62 749,74

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3120
Intäkter Läger
3130
Intäkter Rasspecialen
3131
Sponsring rasspecialen
3140
Intäkter Vallning
3146
Intäkter Lydnad
3147
Sponsring Agility
3148
Sponsring Lydnad
3151
Sponsring Bruks
3152
Sponsring Rally
3170
Intäkter Exteriör
3320
Uppfödarlista
3370
Hartnagle fond
3380
Sponsorhuset
3551
Intäkter diplom
3552
Intäkter MH-diplom
S:a Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
3890
Medlemsavgifter
S:a Aktiverat arbete för egen räkning
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
4120
Kostnader Läger
4140
Kostnader Vallning
4146
Kostnader Lydnad
4150
Kostnader Rasmästerskapet
4170
Kostnader Exteriör
4210
Kostnader Tidning
4212
Kostnader Tidning layout
4220
Kostnader Raskompendium
4221
Kostnader MH diplom
4357
Medlemskostnader
4358
Medlemsavgifter
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

Svenska Australian shepherdklubben
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Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-05-01 - 19-05-31

Senaste vernr:

2(2)
19-06-07
16:07
204

Perioden

Ackumulerat

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-53 441,78

62 749,74

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-53 441,78

62 749,74

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-53 441,78

62 749,74

Resultat före skatt

-53 441,78

62 749,74

Beräknat resultat

-53 441,78

62 749,74
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Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-05-01 - 19-05-31

Senaste vernr:

1(1)
19-06-07
16:06
204

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

281 567,56
281 567,56

-53 441,78
-53 441,78

228 125,78
228 125,78

186 236,82

281 567,56

-53 441,78

228 125,78

188 863,16

284 193,90

-53 441,78

230 752,12

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

282 193,90

-53 441,78

228 752,12

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***

