Protokoll SASK, 13 oktober 2019, via telefon
Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Ulli Samuelsson, Maria
Romner, Lisa Jansson, Anna-Karin Malm
Frånvarande: Cari Hansson, Emma Sandfjord, Monica Gahlin
§ 1 Mötets öppnade
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2 Val av sekreterare och justeringsman
Till sekreterare valdes Veronica, till justerare valdes Ulli.
§ 3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg av en inkommande skrivelse och
posten mässor.
§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser:
Ang: SKK-beslut att vi får bidraget om 3 000 till vårt raskompendium
utbetalt (redan insatt på vårt konto).
Ang: Info om att ett nytt tävlingssystem – inkl. ny betalningsrutin – som
ska ersätta SBK-tävling är under uppbyggnad – ingen åtgärd.
Ang: Info om en avstängd exteriördomare – ingen åtgärd.
Ang: Ansökan om utökning av rasregister från Gunnar Furvik och Jan
Herngren – båda godkänns.
Ang: Rapport om hund med oacceptabelt beteende – till arkivet, ingen
övrig åtgärd.
Ang: Info från SvKV om deras första tävling 5–6/10 – ska uppmärksammas
i tidningen.
Ang: Inbjudan till RAS/RUS-konferens 8–9/11, Liza är anmäld.
Ang: Mail med frågor från SBKs valberedning gällande våra synpunkter om
FS arbete, framtiden, styrelsemedlemmar, förslag på nya personer till
styrelsen osv. Jeanette skriver ihop förslag på svar. Ska vara inne senast
8/11 2019.
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Ang: Mail från SBKs valberedning med viktiga datum. Jeanette publicerar i
våra Facebook-grupper.
Ang: Ny hund till EP-listan.
§ 6 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Inga beslut tagna.
§ 7 Avelsrådet:
Projekt rasens mentalitet: Inget nytt.
Avelsutbildningen: Vi väntar på återkoppling gällande funktion (Susanna
och Sandra). Utbildningen kommer inte kunna starta förrän de
återkommit. Övriga delar är förberedda och så fort funktion färdigställs,
kommer deltagarna att meddelas.
RAS/Hälsoenkäten: Arbetet pågår. Liza ansvarar för mentalitet, Tove för
hälsa, Susanna för avel, Sandra för funktion. Funktion är klart, övriga delar
på gång. Jeanette har pratat med John Örvill, ansvarig för RAS på SBK, som
tipsade om att vi bör kontakta fler försäkringsbolag för att kompletta Agria
Breeders Profile.
Uppfödarlistan: Veronica kontaktar Henrik för att kolla hur det går med
uppdateringarna. Viktigt att de är klara så snart det går och kan användas
när det är dags att förnya inför 2020.
Raskompendierna tillsammans med ett brev ska skickas till alla uppfödare
på uppfödarlistan. Jeanette och Veronica har börjat ta fram ett brev och
Veronica ordnar sedan med utskicket.
Jeanette kollar med Per om han får några förfrågningar om statistik från
uppfödare. Per har mailadressen lathunden@sask.nu kopplad till sig.
Hanhundslista: En poll/snabbenkät är gjord i uppfödargruppen på
Facebook med fråga om uppfödarna vill ha hanhundslistan kvar. Svaret
blev ja. I övrigt inget nytt.
EP/hälsa- listan: Ny hund till EP-listan. Anna sammanställer vilka
avkommor – och hur många kombinationer från en och samma hane där
avkommorna fått EP. Därefter sammanställer styrelsen ett brev till SKK.
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Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Nya raskompendiet, PPTpresentationen, bokningar, avstämningar mm är nu klart och det som ska
levereras är på plats inför konferensen. Maria bokar ytterligare två till
hotellrum till Sandra och till en av ägarna till en hund som ska visas. Lena
har sedan förut ett rum bokat. SBK står för boendet för Ankan samt
hennes resekostnader. De står även för boendet för Caroline som kommer
från Norge, medan vi tar resekostnaderna.
FB: Styrelsen beslutar att skapa en ny Facebook-grupp för uppfödare som
stödjer klubben genom att stå med på uppfödarlistan och avslutar vid
årsskiftet nuvarande. På så sätt blir gruppen mer exklusiv och ett forum
för klubben och aktiva uppfödare att dela/utbyta information. Info om
denna nya grupp kommer att finnas med i brevet som skickas tillsammans
med raskompendierna. Övriga intresserade får information om hur de kan
komma med via hemsidan och via ”vanliga” FB-gruppen.
Vi måste även undersöka om det går att göra admin-rollen opersonlig –
oavsett vem som startat gruppen. Emma får frågan.
I dagordningen ändras posten ”FB inlägg” under Avelsrådet till ”FB inlägg
inkl. uppfödargrupp”.
§ 8 PR/Info
- Tidningen: Åsa Hemberg och Martina Hallgren kommer att ta över
produktionen av tidningen från nr 1 2020. Veronica finns med som
samordnare/redaktör/bollplank under det första numret. I nr 3 2019
layoutade Åsa och Marina ett par sidor var som en mjukstart. Nr 4 2019
blir det sista nummer som Veronica sätter samman. Åsa har beslutat att
jobba vidare i den version av layout-programmet hon redan har och
således inte börja prenumerera på den senaste versionen. Det innebär att
SASK inte betalar den månadskostnad som vi beslutade om på föregående
styrelsemöte.
Styrelsen diskuterade innehåll till nr 4, som har materialdag 20/11.
- Mässor: Rasmontrar är bokade till både Stora Stockholm (14–15/12) och
My Dog i Göteborg (3–6/1 2020). Emma håller i Stockholm, Lisa i Göteborg.
Styrelsen diskuterade T-shirts med SASK-logo på till mässpersonalen. Bra
om storlekar och antal är klart i slutet av oktober. Jeanette kan beställa.
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Lisa aktiverar förra årets mässgrupp på Facebook.

- Hemsidan: Statistik för september:

- Facebooksidan, inlägg från styrelsen: Info om våra två bokade MT i
Uddevalla våren 2020.
- Profilprodukter: Monica skulle kolla med sin klubb vilka möjligheter det
fanns att använda samma profilreklamföretag.
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- Championat- och korningsdiplom: Det har kommit in ett par stycken.
- Diplom för genomfört MH: Totalt 26 st beställda hittills i år, inkl 2 nyligen
inkomna.
- Sponsorhuset: 327 kr i september. Den 9/9 gjordes ett mailutskick via
Medlem Online med info om Sponsorhuset och uppmuntran att stötta
klubben för alla som handlar på nätet.
- Brev till potentiella sponsorer: Utskicket gjordes under mars månad
2017.
- Mail till uppfödare: Brevet ska ses över och uppdateras och mailas ut
inom kort.
- Mail till nya valpköpare: Skickat i oktober. Vi kommer att få dessa listor
en gång i månaden nu.
- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: Gick senast i
augusti. Nästa omgång blir i november.
- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Skickat i februari
2017 samt kompletteringar till nya domare i september 2017, april och
september, oktober 2018. Maj, augusti och oktober 2019.
- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 30/9 uppgick till 838 – vi fortsätter
att öka!
- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Anna
kollar så att de olika sidorna nu är ok och har samma grundinfo som på
vår hemsida.
§ 9 Verksamhet:
- Årsmötet/Valberedningen: De har påbörjat sitt arbete och kommer inom
kort kontakta alla som är uppe för nyval. I uppfödargruppen på Facebook
gjordes ett upprop om hjälp med förslag på namn till ny ordförande, då
Jeanette avgår vid årsmötet 2020.
- Medlemshanteringen. Monica har tagit över och tar hjälp av Veronica vid
ev. frågor. Info att vi nu har en ordinarie medlemsansvarig ligger uppe på
hemsidan.
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- Mentalindex: Vi följer utvecklingen.
- Aussie-SM i agility 2019: Gick i Trelleborg 19/9. Ett mycket lyckat och
proffsigt arrangemang.
- Läger 2020: Intresse är visat från en medlem i Göteborg att hålla i lägret
i framtiden. Marie Larsson och Veronica Hübner är tillfrågade om 2020,
men har ännu inte återkopplat.
- Rasspecialen 2020: Hålls i Borås 28/6. Marie Johansson är ansvarig.
- Aussie-SM i bruks 2020: Hålls i Eskilstuna 27–28/6. För 2020 betalar SASK
Eskilstuna BK
15 000 kr för arrangemanget och i beloppet önskar vi att även
priser/pokaler ingår, utöver alla övriga kostnader. Nytt belopp kan komma
att fastställas till 2021 och efterföljande år efter utvärdering av deras
faktiska kostnader. Jeanette meddelar Lena.
- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2020: Hålls i Mellerud 19–20/9. Maria
Ihrén är ansvarig. - Rasmästerskap i vallning: Det planeras för ASCA-trials i
juli 2020 och i så fall även ett rasmästerskap i vallning, i ett samarbete
med SWEDASC.
- Studiefrämjandet: Inget nytt. Utbetalning sker helårsvis vid årsslutet.
- MH/MT: Två MT är bokade i Uddevalla 2020: 22/2 och 18/4. Jönköping
kunde inte. Jeanette har frågat om ett MT i Sjöbo till hösten.
- Vallning: Inget nytt.
- Uppföljning aktiviteter: Emma har laddar ner alla svar på
uppföljningsenkäterna över årets arrangemang och skickat till styrelsen
samt berörda arrangörer.
- Årets Aussie: Allround-förslaget som är framtaget ska ses över av
styrelsen och när det är klart, läggas upp i vår Facebook-grupp för
återkopplingar.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Jeanette vidarebefordrar
protokollet.
- RASK 2.0 (Facebooksida): Inget nytt
- Lathunden: Inget nytt.
- GDPR: Inget nytt
§ 10 Ekonomisk rapport:
September gick med ett litet plus (3 300 kr):
Intäkter
Medlemmar: 11 700
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MH-diplom: 50
Diplom: 20
Kostnader
Ersättning Ankan: 4 308
Boende exteriördomarkonferens: 757
Rasspecialen (stambokföring): 1 920
Agility SM priser: 571
Monter SHM: 500
Resa: 204
RM rally/bruks: 168
Bank: 21,5
På kontot vid slutet av månaden: 222 547 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 sammanställer en skrivelse som ska gå till SKK med synpunkter och
praktiska konsekvenser som tomma stamtavlor för ASCA-registrerade
hundar/avelsdjur ger. Hon har bl a fått fram uppgifter om hur BC som
importeras får fulla stamtavlor utan att behöva vara registrerade i en FCIklubb. ASCA kräver dessutom DNA-prov för att registrera aussies vilket
borde underlätta registrering med full stamtavla.
- 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. Frågan togs
upp på årsmötet och godkändes där.
§ 12 Övriga frågor: Veronica får i uppdrag att kontakta Henrik för att om
möjligt få en lathund till att själva kunna lägga upp protokoll. Förutom
januaris protokoll, saknas övriga.
Jeanette lägger upp på FB ang. datum för motioner till årsmötet (20
oktober).
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§ 13 Nästa möte: 10 november 2019 klockan 19.00 via telefon.
§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

……………………………………………….
……………………………………………….
Veronica Hagéus
Jeanette Forssman
Sekreterare
Ordförande

…………………………………………………
Ulli Samuelsson
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: 19-09-01 - 19-09-30

Senaste vernr:

1(2)
19-10-02
14:02
318

Perioden

Ackumulerat

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
50,00
70,00

73 210,00
22 620,00
2 718,00
58 284,00
3 900,00
400,00
1 050,00
30 595,00
1 500,00
400,00
1 050,00
3 130,00
9 600,00
1 250,00
2 440,40
50,00
360,00
1 250,00
213 807,40

11 700,00
11 700,00

105 500,00
105 500,00

0,00
0,00

1 500,00
1 500,00

11 770,00

320 807,40

0,00
0,00
0,00
-204,00
0,00
-1 920,00
0,00
-571,00
0,00
-168,00
-5 065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 928,00

-2 380,00
-14 684,00
-1 105,00
-204,00
-66 644,00
-15 158,00
-50 386,67
-571,00
-7 255,00
-36 217,70
-7 518,99
-35 414,55
-10 000,00
-34,00
-615,00
-180,00
-2 932,50
-400,00
-2 500,00
-254 200,41

3 842,00

66 606,99

0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-159,00
-500,00
-1 265,00
-484,00
-500,00
-570,00
-4 172,00
-159,00

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
4051
Kostnader Styrelsemöte/arbetsmöte
4120
Kostnader Läger
4130
Kostnader Rasspecialen
4140
Kostnader Vallning
4145
Kostnader Agility
4146
Kostnader Lydnad
4150
Kostnader Rasmästerskapet
4170
Kostnader Exteriör
4210
Kostnader Tidning
4212
Kostnader Tidning layout
4220
Kostnader Raskompendium
4221
Kostnader MH diplom
4222
Kostnader diplom
4357
Medlemskostnader
4358
Medlemsavgifter
4370
Hartnagle fond
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5420
Dataprogram
5941
STHLM Hundmässa
5942
MyDog
6110
Kontorsmateriel
6250
Porto
6310
Klubbförsäkring SKK
6311
Försäkring SBK
6540
IT-tjänster
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Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-09-01 - 19-09-30

Senaste vernr:

2(2)
19-10-02
14:02
318

Perioden

Ackumulerat

-21,50
-521,50

-1 627,00
-9 436,00

-8 449,50

-263 636,41

Rörelseresultat före avskrivningar

3 320,50

57 170,99

Rörelseresultat efter avskrivningar

3 320,50

57 170,99

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

3 320,50

57 170,99

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

3 320,50

57 170,99

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

3 320,50

57 170,99

Resultat före skatt

3 320,50

57 170,99

Beräknat resultat

3 320,50

57 170,99

6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
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: 19-09-01 - 19-09-30

Senaste vernr:

1(1)
19-10-02
14:02
318

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

219 226,53
219 226,53

3 320,50
3 320,50

222 547,03
222 547,03

186 236,82

219 226,53

3 320,50

222 547,03

188 863,16

221 852,87

3 320,50

225 173,37

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

219 852,87

3 320,50

223 173,37

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***

