
Protokoll SASK, 10 november 2019, via telefon 

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

§ 1 Mötets öppnade
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Maria.

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter beslut om att stryka ett flertal punkter som
inte längre är aktuella. 

§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna. 

 § 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: Inbjudan till regelrevideringskonferens 4-5 april 2010. Cari och Lisa 
anmäler sig senast 20/1.

Ang: Inbjudan till organisationskonferens 24-26/1 2020. Cari och Maria 
anmäler sig senast 1/12.

Ang: minnesanteckningar från dialoggrupp med FS och distrikt, ingen 
åtgärd.

Ang: de allmänna reglerna går ut på remiss inför regelrevideringen. 
Synpunkter ska vara inne senast 15/12

Ang: SNWK förslag till regelrevidering ute på remiss. Ingen åtgärd

Ang: Ny hund till EP-listan.

§ 6 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
Styrelsen har godkänt att Ankan Edoff blir aspirat- och 
examinationsdomare för vår ras.

§ 7 Avelsrådet: 

Projekt rasens mentalitet: Rubrik i FB-forumet ger information om vikten 
av MH och MT.
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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. Statistik inväntas från Sveland djurförsäkringar som komplement 
till hälsodelen. 

Uppfödarlistan: Henrik håller på att arbeta på det nya formuläret. En ny 
uppfödare på listan under oktober.

Jeanette har kollat med Per om han får några förfrågningar om statistik 
från uppfödare. Svaret är att det inte är många förfrågningar alls.

Hanhundslista: Inget nytt. 

EP/hälsa- listan: Ny hund har kommit upp på listan. Anna har fått i uppgift 
att sammanställa vilka avkommor – och hur många kombinationer från en 
och samma hane/tik där avkommor fått EP. I dags läget är underlaget inte 
fullständigt och behöver kompletteras innan/om, vi ska kontakta SKK.

Exteriör/Exteriördomarkonferens 2019: Allt förlöpte väl och alla verkade 
nöjda. Styrelsen efterfrågar en deltagarförteckning från konferensen för 
att ha koll på vilka och hur många exteriördomare som fått det nya 
raskompendiet. Här följer en inventering om vilka som har raskompendier 
och hur många, för framtida behov: Marie Johansson 200 ex, Lisa Jansson 
200 ex, Emma Sandfjord 200 ex, Veronica Hagéus ca 300 ex. 100 ex gick 
till konferensen, men då vi inte vet hur många domare som fanns på plats,
är det osäkert hur många som delades ut. En norsk exteriördomare som 
var på plats, tog med sig ett okänt antal till Norge, och hon önskar beställa
fler.

FB inlägg inkl. uppfödargrupp: Jeanette har kontaktat Lena Stangvik, då 
det är hon som startat upp FB-gruppen och det är endast hon som kan 
stänga ner den.

Vi måste även undersöka om det går att göra admin-rollen opersonlig – 
oavsett vem som startat gruppen. Emma får frågan igen.
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§ 8 PR/Info
- Tidningen: Nr 4 2019 blir det sista nummer som Veronica producerar. 
Efterträdarna är informerade och kommer presenteras i tidningen.

Styrelsen diskuterade innehåll till nr 4, som har materialdag 20/11. 

- Mässor: Styrelsen diskuterade T-shirts till monterpersonal samt till 
styrelsen. Kostnaden kommer hamna på ca 250:-/st. inkl moms, tryck och 
leverans styrelsen beslutade beställa 50 st. Veronica skriver ut en sida 
som gör reklam för raskompendiet, som kan ligga framme i montrarna 
med information om kostnad samt swishnummer. Även en sida med 
information om medlemskap med hänvisning till hemsidan tas fram.

- Hemsidan: Maria får i uppgift att fråga Henrik om det finns någon 
möjlighet att koppla en Googlekalender till vår hemsida.  Statistik för 
oktober: 

- Facebooksidan, inlägg från styrelsen: Info om Sponsorhuset, efterlysning 
av monterpersonal till rasmontrarna på Stockholm- och 
Göteborgsmässorna, info ang sista datum för att skicka in motioner till 
styrelsen, info ang hur arbetet i SBKs valberedning ska gå till. 
Komplettering om att båda MT tillfällena i Uddevalla kommer erbjuda 
exteriörbeskrivning också. 

- Profilprodukter: Monica har kollat med sin klubb vilka möjligheter det 
fanns att använda samma profilreklamföretag, men har inte fått några 
svar. Jeanette kollar vidare på alternativ.

- Championat- och korningsdiplom: Det har kommit in ett par stycken 
ansökningar.

- Diplom för genomfört MH: Det har kommit in något under oktober. 

- Sponsorhuset: 199 kr i oktober. 

- Mail till uppfödare: Raskompendium samt ett följebrev skickades ut till 
samtliga uppfödare  som står med på uppfödarlistan.

- Mail till nya valpköpare: Skickat i oktober. 

- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: Gick senast i 
augusti. Nästa omgång blir i november.
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- 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. Alla som deltog 
på exteriördomarkonferensen fick det nya raskompendiet.

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/10 uppgick till 837 oförändrat 
jmf med föregående period.

- 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: Cari får i uppdrag att fråga Norrköpings bk om vi kan vara där 
den 8/3 2020 samt fråga Katinka Ryttse ang att vara mötesordförande. 
Cari får även i uppdrag att fråga Ingela Karlsson ang att genomföra en 
upprepning av den lydnadsdag som hon höll i 2019, dagen före årsmötet, 
samt boka LarsA-hallen i Söderköping.
- Aussie-SM i agility 2020: Inget klart i dagsläget.

- Läger 2020: Marie Larsson och Veronica Hübner har återkopplat och 
Gimo är bokat Kristihimmelsfärdshelgen och instruktörer är på gång. 
Veronica ser till att datumet och informationen snarast kommer upp på 
hemsidan samt FB.
- 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, men har ännu inte fått någon 
återkoppling. Jeanette följer fortsatt upp förslaget till överenskommelse för
Bruks-SM 2020 och framåt med Eskilstuna BK via Lena Stangvik. 
- 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. 
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- MH/MT/exteriörbeskrivning: Två MT är bokade i Uddevalla 2020: 22/2 och
18/4 i samband med dessa kommer Sandra Wesa även genomföra 
exteriörbeskrivningar. Cari får i uppgift att lägga upp dessa tillfällen på 
SBK-tävling. Jeanette har fått bekräftat om ett MT i Sjöbo den 9/8 2020 och
hon följer upp vem som kan göra exteriörbeskrivning där.
- Vallning/SvKv/ASCA: styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att 
lägga upp länkar på hemsidan. Veronica får detta i uppgift.
- Uppföljning aktiviteter: inget nytt
- Årets Aussie: Allround-förslaget som är framtaget ska justeras något och 
när det är klart, läggas upp i vår Facebook-grupp för information. Veronica
stämmer av vallningsdelen med Anna B snarast så att underlaget kan 
läggas upp för information till medlemmarna.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Jeanette vidarebefordrar 
protokollet.
- RASK 2.0 (Facebooksida): Inget nytt

§ 10 Ekonomisk rapport: 
Minus resultat beroende på främst tidning och tryck av raskompendie.

INTÄKTER

Medlemmar 11700
Raskompendium 2310
Uppfödarlista 200
Diplom 120
MH-diplom 50

KOSTNADER

Tidning tryck 16324
Raskompendium tryck 12888
Rasmästerskapet Stambokföring + resor) 5354
Tidning layout 5000
Exteriör (Porto, arvode Lena, boende konferens) 2844
Priser agility 618
Diplom Porto 180
Swish 10

SUMMA -28 838

På kontot vid månadens slut 193 709 kr.
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§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
- 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 även fått lite kompletterande frågor via 
Sanna och RAS-avelsdel. 
Hon har bl a fått fram uppgifter om hur BC som importeras får fulla 
stamtavlor utan att behöva vara registrerade i en FCI-klubb. 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: inga övriga frågor

§ 13 Nästa möte: 8 december 2019 klockan 19.00 via telefon.

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson                            Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Maria Romner
Justerare
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 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  19-11-07

 Preliminär  15:44
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  343
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-10-01 - 19-10-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3120  Intäkter Läger  0,00  73 210,00
 3130  Intäkter Rasspecialen  0,00  22 620,00
 3131  Sponsring rasspecialen  0,00  2 718,00
 3140  Intäkter Vallning  0,00  58 284,00
 3146  Intäkter Lydnad  0,00  3 900,00
 3147  Sponsring Agility  0,00  400,00
 3148  Sponsring Lydnad  0,00  1 050,00
 3150  Intäkter Rasmästerskap  0,00  30 595,00
 3151  Sponsring Bruks  0,00  1 500,00
 3152  Sponsring Rally  0,00  400,00
 3170  Intäkter Exteriör  0,00  1 050,00
 3220  Intäkter Raskompendium  2 310,00  5 440,00
 3320  Uppfödarlista  200,00  9 800,00
 3370  Hartnagle fond  0,00  1 250,00
 3380  Sponsorhuset  0,00  2 440,40
 3550  Försäljning Profilprodukter  0,00  50,00
 3551  Intäkter diplom  120,00  480,00
 3552  Intäkter MH-diplom  50,00  1 300,00
 S:a Nettoomsättning  2 680,00  216 487,40

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  11 700,00  117 200,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  11 700,00  117 200,00

 Övriga rörelseintäkter
 3942  Intäkter MyDog  0,00  1 500,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  0,00  1 500,00

 S:a Rörelseintäkter mm  14 380,00  335 187,40

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4019  SBK Kongress + kenferens  0,00  -2 380,00
 4020  Kostnader Års/medlemsmöte  0,00  -14 684,00
 4022  Priser + Diplom  0,00  -1 105,00
 4051  Kostnader Styrelsemöte/arbetsmöte  0,00  -204,00
 4120  Kostnader Läger  0,00  -66 644,00
 4130  Kostnader Rasspecialen  0,00  -15 158,00
 4140  Kostnader Vallning  0,00  -50 386,67
 4145  Kostnader Agility  -618,00  -1 189,00
 4146  Kostnader Lydnad  0,00  -7 255,00
 4150  Kostnader Rasmästerskapet  -5 354,00  -41 571,70
 4170  Kostnader Exteriör  -2 844,00  -10 362,99
 4210  Kostnader Tidning  -16 323,95  -51 738,50
 4212  Kostnader Tidning layout  -5 000,00  -15 000,00
 4220  Kostnader Raskompendium  -12 888,00  -12 922,00
 4221  Kostnader MH diplom  0,00  -615,00
 4222  Kostnader diplom  -180,00  -360,00
 4357  Medlemskostnader  0,00  -2 932,50
 4358  Medlemsavgifter  0,00  -400,00
 4370  Hartnagle fond  0,00  -2 500,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -43 207,95  -297 408,36

 Bruttovinst  -28 827,95  37 779,04

 Övriga externa kostnader
 5420  Dataprogram  0,00  -159,00
 5941  STHLM Hundmässa  0,00  -500,00
 5942  MyDog  0,00  -1 265,00
 6110  Kontorsmateriel  0,00  -484,00
 6250  Porto  0,00  -500,00
 6310  Klubbförsäkring SKK  0,00  -570,00
 6311  Försäkring SBK  0,00  -4 172,00
 6540  IT-tjänster  0,00  -159,00



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  2(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  19-11-07

 Preliminär  15:44
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  343
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-10-01 - 19-10-31

 Perioden  Ackumulerat

 6570  Bankkostnader  -10,00  -1 637,00
 S:a Övriga externa kostnader  -10,00  -9 446,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -43 217,95  -306 854,36

 Rörelseresultat före avskrivningar  -28 837,95  28 333,04

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -28 837,95  28 333,04

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -28 837,95  28 333,04

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -28 837,95  28 333,04

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -28 837,95  28 333,04

 Resultat före skatt  -28 837,95  28 333,04

 Beräknat resultat  -28 837,95  28 333,04



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  19-11-07

 Preliminär  15:43
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  343
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-10-01 - 19-10-31

 Ing balans  Ing saldo  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

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

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

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  PlusGiro  186 236,82  222 547,03  -28 837,95  193 709,08
 S:a Kassa och bank  186 236,82  222 547,03  -28 837,95  193 709,08

 S:a Omsättningstillgångar  186 236,82  222 547,03  -28 837,95  193 709,08

 S:A TILLGÅNGAR  188 863,16  225 173,37  -28 837,95  196 335,42

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  0,00  700,79  0,00  700,79
 2069  Årets resultat  0,00  -700,79  0,00  -700,79
 S:a Eget kapital  0,00  0,00  0,00  0,00

 Kortfristiga skulder
 2900  Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  -22 860,78  -2 000,00  0,00  -2 000,00
 S:a Kortfristiga skulder  -22 860,78  -2 000,00  0,00  -2 000,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -22 860,78  -2 000,00  0,00  -2 000,00

 BERÄKNAT RESULTAT***  166 002,38  223 173,37  -28 837,95  194 335,42


