Protokoll SASK, 11 augusti 2019, via telefon
Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Ulli
Samuelsson, Emma Sandfjord
Frånvarande: Monica Gahlin, Anna-Karin Malm, Maria Romner, Lisa
Jansson
§ 1 Mötets öppnade
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare och justeringsman
Till justerare valdes Veronica.
§ 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 seminarium för domar- och utställningsansvariga från
SKK: vidarebefordra till Marie Johansson
Ang: Info från SvKV ang vallanlagsprov: ingen åtgärd
Ang: Info från SBK ang. auktorisation av bruksdomare: ingen åtgärd
Ang: Info från SKK ang. beskattning av utländska domare: ingen annan
åtgärd än att Maria har det i hänseende vid framtida transaktioner
Ang: Info från Marie Johansson ang. kommande års rasspecial: ingen
åtgärd
Ang: Inbjudan till att ha rasmonter på Stockholms hundmässa: Cari
vidarebefordrar till Maria som bokar plats (senast 1/10)
Ang: Beslut från SKK ang. hund som rapporterats för oacceptabelt
beteende: ingen åtgärd, men styrelsen bevakar (idagsläget har 4 hundar
rapporterats varav en avskrivits.)
Ang: Förfrågan från Karin Hedberg ang. att utöka sitt rasregister: Cari får i
uppgift att svara ja till SBK
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Ang: Info från SBK ang. bidrag från SKK domarkommitté till rasklubbar för
att ta fram nya raskompendium: SASK har ansökt och fått beviljat 3 000 kr
i bidrag.
Ang: Frågor från SBK i vilka man önskar få in synpunkter och önskemål på
organisationskonferensens innehåll och villigheten att rasklubbar och
distrikt står för vissa kostnader: Cari svarar
Ang: Nyhetsbrev från SKKs föreningskommitté: styrelsen kommer fortsätta
lägga upp styrelseprotokollen i sin helhet på hemsidan
§ 6 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Styrelsen beslutar att ansöka om bidrag från SKK till att trycka upp de nya
raskompendierna.
§ 7 Avelsrådet:
Mentalitet: Då uppdraget att hitta hundar till MT2017 i Timrå
misslyckades, flyttades det hela till Tollarp istället. Liza engagerade fem
rasrepresentanter som deltog.
Avelsutbildningen: Ansvariga för de olika delarna: Mentalitet:
Liza/Jeanette, Genetik: Cari/Anna-Karin, Hälsa: Maria/Marie J, Funktion:
Sandra/Susanna. Ny utbildningsomgång kommer starta upp i oktober med
ett telefonmöte, där deltagarna kommer att få en introduktion till hur
utbildningen kommer att vara upplagd. Cari får i uppdrag att kontakta
Linnea och be henne ta fram 10 deltagare enligt våra prioriteringar.
RAS/Hälsoenkäten: Ulli och Jeanette ska ha ett telefonmöte för att komma
igång med arbetet att göra sammanställningar och delegera. Veronica
skickar texten som rör exteriördelen eftersom den är klar. Jeanette delger
avelsrådet, så de kan bidra med sina delar.
Uppfödarlistan: Henrik har fått underlaget att uppdatera listan. Maria får
komplettera nästa protokoll med ev. nytillkomna till listan sedan sist.
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. Inget nytt har inkommit.
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Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Raskompendiet är inlämnat till SBK
som i sin tur har skickat det vidare till SKK, som godkände det. En
PowerPoint-presentation ska nu arbetas fram då konferensen inte går ut
på att gå igenom kompendiet sida för sida. Jeanette, Sandra och Ankan
ska ha ett möte den 14/8 och ta fram presentationen. Styrelsen beslutar
att trycka upp 1 000 ex av kompendiet. Offerter har tagits in från två olika
tryckerier och det skiljde mycket i kostnad. Styrelsen beslutar att ge
uppdraget till det billigaste tryckeriet.
FB: info till uppfödare om möjligheten att ansöka om MH-diplom till hela
kullar.
§ 8 PR/Info
- Tidningen: det är två medlemmar som har hört av sig ang. att jobba med
tidningen. Veronica tar kontakt och försöker få tillstånd ett övertagande av
arbetet. Styrelsen beslutar att SASK står för en eventuell kostnad för dem
att anskaffa en uppdaterad version av ett program som krävs för att kunna
arbeta med tidningen. 250 kr/månad och person året ut.
Nästa materialdag är 20 augusti och styrelsen diskuterade innehåll.
- Hemsidan: Statistik för juli:
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- Facebooksidan, inlägg från styrelsen: rapport från rasspecialen och tack
till alla, SASK planerar att arrangera ett MT i Heby i oktober, sponsorhuset.
- Profilprodukter: Jeanette har skickat fråga till ett företag ang. möjlighet
att trycka upp profilprodukter, men ännu inget svar.
- Championat-korningsdiplom: Det har kommit in 3 stycken.
-Diplom för genomfört MH: det har kommit in ett par som ska skickas iväg
i veckan. Emma undersöker möjligheten att ta fram spindeldiagrammet
från SKK avelsdata och inte invänta uppdateringar av Lathunden, så att
diplomen ska kunna skickas snabbare efter att ansökan kommit in.
- Sponsorhuset: ingen uppgift
- 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. Cari skickar brevet till
Veronica så det kan uppdateras med nya loggan bl.a.
- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: Veronica får i
uppdrag att göra ett nytt utskick i augusti.
- 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.
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- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 30/6 uppgick till 811 och 31/7 till
815. 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:
- Medlemshanteringen: Monica tar över uppgiften efter introduktion av
Veronica. Även Maria lär sig Medlem Online. Bra om fler som kan
systemet.
- Mentalindex: Styrelsen har skapat en arbetsgrupp bestående av Jeanette,
Ingrid Tapper, Liza Hasselqvist samt Ulli Samuelsson. Efter mötet med SKK
beslutar styrelsen att inte delta då vi gör bedömningen att detta inte
kommer att gagna rasens utveckling. Jeanette får i uppdrag att meddela
SKK. Beslutsunderlag för att tacka nej – och avvakta - med Mentalindex
- Statistiken som omfattas i MI är alla hundar upp till 30 mån - vilket trots
att det är statistiskt värderat något rasklubben ifrågasätter
- Går inte att ha en önskeprofil utan MI bygger på genetik och statistik
- Svårt att utvärdera vad egenskaperna i MI verkligen "synliggör" t ex
avståndslek inkluderas i lek, gripande inkluderas i jakt.
- Får vi de svar vi behöver - med MI - för rasens mentala utveckling? Eller
kommer MI leda till att mentalitet för många blir ännu svårare/tyngre?
- Kan vi behålla det relativt höga MH-genomförandet om vi går in i
projektet med MI när det redan finns uppfödare som idag ifrågasätter MH?
- SKK verkar inte villiga att ta sitt ansvar att informera/sälja in MI till aktiva
utställare - då det är den gruppen som sannolikt kommer att ifrågasätta MI
- Idag ser statistiken för rasen okey ut - inga tydliga utmaningar i rasen
förutom tendenserna som rasklubben redan arbetar med (socialitet och
orädslor)
- Ingen utvärdering finns för collie, trots 8 år... Vi vet dock att de som
redan arbetar för en bättre mentalitet är pro MI men att de inte lyckats få
med sig övriga...
- Kan vara klokt att avvakta och se om andra raser kan få något ut av MI idag finns endast rhodesian ridgeback (via BPH) som är en positiv referens
- Läger 2020: Veronica frågar Marie Larsson och Veronica Hübner om de
kan tänka sig att hålla i arrangemanget.
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- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2019. Tävlingen gick bra. Styrelsen
diskuterar upplägget för 2020. Kanske vore det bättre att dela på två
dagar. Ena dagen rallylydnad andra dagen tävlingslydnad. Vi behöver leta
efter arrangör till 2010. Cari skriver ihop något som Jeanette kan lägga
upp under styrelseinloggningen i SASK Facebook-grupp.
- Aussie-SM i bruks 2020: Lisa har fått i uppdrag att ställa frågan till
Eskilstuna, då vi tidigare fått indikationer på att de eventuellt skulle
kunna, dock ingen återkoppling i dagsläget.
- Aussie-SM i agility 2019: Trelleborg 19/9. Emma är ansvarig.
- Rasmästerskap i vallning: Det kommer inte arrangeras något RM i
vallning 2019. Fram tills Kroppsvallarna kommer i gång med en
tävlingsverksamhet, arrangeras RM i vallning när ASCA-trials arrangeras i
Sverige.
- Rasspecialen 2019: 14/7 i Tvååker. Styrelsen representerades av Lisa
och Jeanette. Aussietidningen delades ut med brev ang. vikten av
medlemskap.
- Studiefrämjandet: Inget nytt
- MH/MT: Fråga ställs till Sjöbo och Jönköping om de kan arrangera MT
under 2020. Jeanette frågar Sjöbo, Ulli frågar Jönköping.
- Dragläger: Ingen ny info.
- Vallning: Inget nytt.
- Emma har i uppdrag att sammanställa ev. inkomna svar på
uppföljningsenkäter. Resultat skickas till arrangörerna.
- Årets Aussie: Ansvarig Monica. Jobbet med att revidera regler är igång.
Ett par arbetsgrupper kommer att startas upp.- Rapport från dialog med
FS/distrikt/rasklubb: Åsa Tiderman är ny kontaktperson från FS i vår
dialoggrupp.
- RASK 2.0: Inget nytt
- Lathunden: Inget nytt.
- GDPR: Inget nytt
§ 10 Ekonomisk rapport:
Juni gick i princip på ett ut med följande beräkning
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Intäkter
Rasmästerskap 11 340
medlemmar 9 600
Rasspecialen 6 750
Exteriör 1 050
uppfödarlista 400
raskompendium 130
klubbmärken 50
diplom 20
29 340
Kostnader:
Läger 17 576
Försäkring SBK 4 172
Hartnagle fond 2 500
Rasmästerskap 1 606
Vallning 1 517
återbet. läger 1 500
Försäkring SKK 570
Rasspecialen 337
Bank 60
29 838
Totalt: - 498
Juli slutade med ett underskott på 5 392 kr fördelat enligt nedan:
Intäkter
Rasspecialen 144 20
medlemmar 10 800
Sponsring RS 1 718
Påskvallning 900
Rasmästerskap 400
Sponsring agility 200
Uppfödarlista 200
Sponsring lydnad 100
Sponsring rally 100
Diplom 80
MH-diplom 50
Kostnader
Rasmästerskapet 19 820
Rasspecialen 11 851
Porto tidning 2 488
Porto diplom 180
Bank 21
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På kontot vid månadens slut 222 236 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. 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.
- 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.
- Jeanette gör en sammanställning över de uppdateringar styrelsen önskar
gjorda på hemsidan och skickar till webmaster.
§ 12 Övriga frågor: Inga övriga frågor
§ 13 Nästa möte: 8 september 2019 klockan 19.00 via telefon.
§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

……………………………………………….
……………………………………………….
Cari Hansson
Jeanette Forssman
Sekreterare
Ordförande
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…………………………………………………
Veronica Hagéus
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: 19-06-01 - 19-06-30

Senaste vernr:

1(2)
19-07-03
14:15
246

Perioden

Ackumulerat

-1 500,00
6 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 340,00
0,00
0,00
1 050,00
130,00
400,00
0,00
0,00
50,00
20,00
0,00
18 240,00

73 210,00
8 200,00
1 000,00
57 384,00
3 900,00
200,00
950,00
11 340,00
1 500,00
300,00
1 350,00
130,00
9 400,00
1 250,00
1 980,40
50,00
240,00
1 150,00
173 534,40

9 600,00
9 600,00

74 600,00
74 600,00

0,00
0,00

1 500,00
1 500,00

27 840,00

249 634,40

0,00
0,00
0,00
-17 576,00
-337,00
-1 517,00
0,00
-1 606,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 500,00
-23 536,00

-2 380,00
-13 559,00
-1 105,00
-68 201,00
-337,00
-50 386,67
-7 255,00
-3 106,00
-2 143,49
-20 186,50
-5 000,00
-34,00
-288,00
-1 895,00
-400,00
-2 500,00
-178 776,66

4 304,00

70 857,74

0,00
0,00
0,00
0,00
-570,00
-4 172,00
0,00
-59,50
-4 801,50

-159,00
-1 265,00
-484,00
-288,00
-570,00
-4 172,00
-159,00
-1 508,50
-8 605,50

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
3150
Intäkter Rasmästerskap
3151
Sponsring Bruks
3152
Sponsring Rally
3170
Intäkter Exteriör
3220
Intäkter Raskompendium
3320
Uppfödarlista
3370
Hartnagle fond
3380
Sponsorhuset
3550
Försäljning Profilprodukter
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
4130
Kostnader Rasspecialen
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
4370
Hartnagle fond
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5420
Dataprogram
5942
MyDog
6110
Kontorsmateriel
6250
Porto
6310
Klubbförsäkring SKK
6311
Försäkring SBK
6540
IT-tjänster
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
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Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-06-01 - 19-06-30

Senaste vernr:

2(2)
19-07-03
14:15
246

Perioden

Ackumulerat

-28 337,50

-187 382,16

Rörelseresultat före avskrivningar

-497,50

62 252,24

Rörelseresultat efter avskrivningar

-497,50

62 252,24

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-497,50

62 252,24

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-497,50

62 252,24

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-497,50

62 252,24

Resultat före skatt

-497,50

62 252,24

Beräknat resultat

-497,50

62 252,24

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm
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Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-06-01 - 19-06-30

Senaste vernr:

1(1)
19-07-03
14:14
246

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

228 125,78
228 125,78

-497,50
-497,50

227 628,28
227 628,28

186 236,82

228 125,78

-497,50

227 628,28

188 863,16

230 752,12

-497,50

230 254,62

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

228 752,12

-497,50

228 254,62

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***

