
Protokoll SASK, 12 januari 2020, via telefon 

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

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Emma

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter att en ny inkommen handling lades till.

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

 § 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: skrivelse till SBK/SKK ang förbud ang NBT/NBT-parningar. John Örvill 
har hjälp till och tagit fram statistik till skrivelsen som skickats till SKK i 
vilken styrelsen och avelsrådet menar att det inte finns någon statistik 
som visar på att det är motiverat att införa ett förbud. 

Ang: Inbjudan till mentaldomarkonferens. Ingen åtgärd.

Ang: Fråga från schäferklubben ang att stötta deras motion till kongressen
om att bruksraser ska ha företräde till brukstävlingar. Styrelsen ställer 
positiv till själva sakfrågan men är tveksam till att detta är en framkomlig 
väg att gå och beslutar att inte ställa sig bakom motionen.

Ang: SBK-info nr 8. Ingen åtgärd.

Ang: Info från SvKv ang anlagstesten m m. Ingen åtgärd.

Ang: Info ang att arbetet med att uppdatera SBK-tävling är pausat. Ingen 
åtgärd.

Ang: Enkät från SBK ang vårt verksamhetsår. Cari och Veronica svarar.

Ang. Inbjudan till avelskonferens samt avelsfunktionärsutbildning med kort
anm.tid. Ingen i styrelsen var intresserad och frågan går även till 
avelsrådet.
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Ang. SBK:s valberednings förfrågan ang. namnförslag beslutades att Cari 
frågar SBK vad uppgiften som FS-ledamot innebär. 

§ 6 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
VU har haft möte och beslutat att, då två styrelseledamöters agerande 
angående informationsspridning blivit ifrågasatt, rekommendera att dessa 
två inte ställer upp för omval, respektive avgår på egen begäran i 
samband med årsmötet. 

§ 7 Avelsrådet: 

Projekt rasens mentalitet: inledningsinlägget på FB ger information ang 
rasklubbens mål och vikten av arbetet kring rasens mentalitet.

Avelsutbildningen: Ett inledande möte har hållits per telefon. Utbildningen 
drar igång den 13 januari med genetikdelen. Cari lägger upp frågorna som
deltagarna ska svara på/diskutera kring. Därefter ansvarar respektive 
ansvars-par för sina veckor.

RAS/Hälsoenkäten: Arbetet pågår. Ett utkast har gått ut till styrelsen. Alla 
måste återkoppla med synpunkter till Jeanette som därefter 
sammanställer allt tillsammans med Cari fvb till medlemmarna.

Uppfödarlistan: Listan är klar och igång. Jeanette skickar ut ett mail till 
uppfödarna på ”gamla” listan och påminner om att det är dags att 
uppdatera och betala årsavgiften. Från nästa år ska sista dag att 
uppdatera och betala vara den 1 februari detta eftersom i princip inte är 
någon uppfödare ber om utdrag ur Lathunden för att få underlag till sin 
statistik.

Hanhundslista: Inget nytt. 

EP/hälsa- listan: Efter efterforskningar kring en uppfödares användande av
eventuella avelsdjur som eventuellt har lämnat EP, finner styrelsen att det 
inte finns underlag för att göra en skrivelse till SKK. Cari stämmer av med 
A-K vad som ev. sagts/gjorts till SKK tidigare i ärendet. Informationen på 
hemsidan ska också tydligare förklara att listan endast är en kartläggning 
och inget annat.
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FB inlägg inkl. uppfödargrupp: Styrelsen diskuterar kring inlägget där två 
styrelseledamöters agerande ifrågasatts ang. informationsspridning. 
Styrelsen beslutar att lägga upp VUs beslut och därefter stänga 
kommentarsfunktionen. 

§ 8 PR/Info
- Tidningen: Nr 1 2020. Från och med detta nummer är det nya ansvarig 
för att sammanställa tidningen. Veronica ihop med styrelsen hade flera 
förslag till artiklar. Sista materialdag är den 20/2.

- Mässor: Allt flöt på bra på båda mässorna. Det var flera som varit med 
tidigare år som vet hur det brukar gå till, vilket underlättade. Det finns 
önskemål om att köpa in nya staket till båda mässorna som är lätta att 
plocka ihop i delar och transportera till och från, samt att förvara under 
tiden de inte används. Jeanette kollar om det finns någon som kan göra en
ritning samt bygga. Till nästa år ska vi uppdatera informationsfoldern som 
ligger på hemsidan och trycka ut ett antal exemplar som vi kan dela ut 
detta blir också billigare och enklare än att hantera Aussietidningen. 
Sandra Wesa har raskompendier samt att Emma har.

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

- Facebooksidan, inlägg från styrelsen: Inbjudan till lägret 2020, info ang 
att formuläret till Årets aussie är öppet. Inbjudan till årsmötet. Marie 
Johansson har lagt ut ang. rasspecialen.

- Championat- och korningsdiplom: Inget nytt.

- Diplom för genomfört MH: Emma gör ett inlägg på FB för att påminna om
att det finns samt att hon föreslår att diplomet justeras något framöver för
att göra det enklare att producera.

- Sponsorhuset: 170 kr i december. 

- Mail till uppfödare: januari 2020.

- Mail till nya valpköpare: Skickat i januari 2020. 

- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: december 2019.
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- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Alla som deltog 
på exteriördomarkonferensen fick det nya raskompendiet. Nya utskick 
kommer göras allt eftersom nya ansökningar kommer in.

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/12 uppgick till 836, en ökning 
från föregående period.

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Anna 
har i uppgift att kolla så att de olika sidorna nu är ok och har samma 
grundinfo som på vår hemsida. Styrelsen har inte fått någon återkoppling. 

§ 9 Verksamhet:

- Årsmötet: Cari har bokat Söderköpings bk den 8/3 2020 samt frågat och 
fått bekräftat av Katinka Ryttse ang att hon kan vara mötesordförande. 
Genomgång av nya RAS mellan 10-12 och årsmötet börjar klockan 12.00. 
Anmäla om man vill äta. Veronica får i uppgift att beställa priser till årets 
aussie. Jeanette ber Henrik om hjälp med att sammanställa antal ansökta 
korning/championatdiplom.  Cari har bokat Ingela Karlsson ang att 
genomföra en lydnadsdag. Norrköpings hundhall är bokad. Inbjudan 
kommer. Styrelseledamöter som önska delta har förtur till platserna.

- Aussie-SM i agility 2020: Inget klart i dagsläget. Maria har frågat om 
Trelleborg bk kan tänka sig att hålla i evenemanget även 2020 och fått 
positiv respons men kontaktar dem igen för att få en ev. bekräftelse. 

- Läger 2020: Marie Larsson och Veronica Hübner är ansvariga. Gimo är 
bokat Kristihimmelsfärdshelgen och instruktörer är på gång. Styrelsen 
beslutar att de Marie och Veronica får 1000:- i rabatt på sina 
anmälningsavgifter till lägret.
- Rasspecialen 2020:  Hålls i Borås 28/6. Marie Johansson är ansvarig.  
- Aussie-SM i bruks 2020: Hålls i Eskilstuna 27–28/6. 
- Aussie-SM i lydnad och rallylydnad 2020: Hålls i Mellerud 19–20/9. Maria 
Ihrén är ansvarig. Cari får i uppgift att stämma av med Maria ang priser 
och rosetter.

- Rasmästerskap i vallning: det verkar inte bli av. Nya alternativ bör ses 
över då vallning är något som SASK bör arrangera.
- Studiefrämjandet: 2019 gav återbäring till klubben på ca 2000:- 
- MH/MT/exteriörbeskrivning: Två MT är bokade i Uddevalla 2020: 22/2 och
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18/4 samt i Sjöbo den 9/8 och i samband med dessa kommer Sandra Wesa
genomföra exteriörbeskrivningar. En medlem har varit i kontakt med Cari 
och vill arrangera en exteriörbeskrivning i Norrköpingstrakten. 
Beskrivningen kommer att hållas på Söderköping BK den 1 februari.
- Vallning/SvKv/ASCA: styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att 
lägga upp länkar på hemsidan. 
- Uppföljning aktiviteter: inget nytt
- Årets Aussie: Hittills har det kommit in 111 anmälningar. Monica går ut 
med påminnelse före stängning.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: det har inte varit något nytt
möte.
- RASK 2.0 (Facebooksida): Schäferhundklubbens motion har diskuterats 
något, men tyvärr är det inte så många klubbar som är aktiva i 
diskussionerna.

§ 10 Ekonomisk rapport: 
Vi fick ett överskott på 8776 kr i december.

INTÄKTER
Medlemmar 9970
Studiefrämjandet 2000
Raskompendium 1660
Avelsutbildning 1000
Uppfödarlistan 800

KOSTNADER
T-shirts 5613
Monter MyDog 595
Hedersmedlem 400
Bank 46

På kontot vid månadens slut 206 057 kr.

Preliminärt resultat 2019 är +40 000! Vi har kostnader för 2020 på ca 6500 kr
som bör föras över på detta året. Alltså mer än 45 000 kr plus. Cari ger ett 
utkast på hur en fond typ riesenklubben skulle kunna starta för att uppmuntra
fler aussieägare att nå SM i bruks samt starta på prov och tävlingar i vallning.

§ 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 
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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 FCI-
klubb. ASCA kräver dessutom DNA-prov för att registrera aussies vilket 
borde underlätta registrering med full stamtavla. Lisa har skrivit ett utkast 
som styrelsen nu diskuterar och ytterligare frågor behöver besvaras innan 
färdigt förslag kan skickas till SKK.

- 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 2019 och godkändes där. Cari får i uppgift att skriva ihop 
ett förslag till styrelsen. 

§ 12 Övriga frågor: Då portot har gått upp, kommer kostnader för våra 
utskick öka. Styrelsen beslutar att justera priset för raskompendier till 
140:- och diplomen till 30:-. Veronica ser till att detta ändras på hemsidan 
och i kommande Aussietidning.

Årsmöteshandlingarna ska ligga uppe på hemsidan senast 23 februari. 
Cari får i uppgift att starta upp arbetet med 2019 verksamhetsberättelse 
samt verksamhetsplanen för 2020 och skicka ut till övriga styrelsen.

§ 13 Nästa möte: 9 februari 2020 klockan 19.00 via telefon.

§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson                            Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande
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…………………………………………………
Monica Gahlin
Justerare
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 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  20-01-10

 Preliminär  11:33
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  395
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-12-01 - 19-12-31

 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
 3161  Intäkter Avelsutbildning  1 000,00  1 000,00
 3170  Intäkter Exteriör  0,00  1 050,00
 3210  Intäkter Tidning  0,00  200,00
 3220  Intäkter Raskompendium  1 660,00  8 400,00
 3320  Uppfödarlista  800,00  11 000,00
 3370  Hartnagle fond  0,00  1 250,00
 3380  Sponsorhuset  0,00  3 226,51
 3390  Ersättning Studiefrämjandet  2 000,00  2 000,00
 3550  Försäljning Profilprodukter  0,00  50,00
 3551  Intäkter diplom  0,00  520,00
 3552  Intäkter MH-diplom  0,00  1 300,00
 S:a Nettoomsättning  5 460,00  224 673,51

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  9 970,00  141 000,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  9 970,00  141 000,00

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

 S:a Rörelseintäkter mm  15 430,00  367 173,51

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4019  SBK Kongress + kenferens  0,00  -5 543,00
 4020  Kostnader Års/medlemsmöte  0,00  -18 633,40
 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  0,00  -1 189,00
 4146  Kostnader Lydnad  0,00  -7 255,00
 4150  Kostnader Rasmästerskapet  0,00  -41 571,70
 4170  Kostnader Exteriör  0,00  -14 055,99
 4210  Kostnader Tidning  0,00  -51 859,75
 4212  Kostnader Tidning layout  0,00  -15 000,00
 4220  Kostnader Raskompendium  0,00  -14 742,00
 4221  Kostnader MH diplom  0,00  -615,00
 4222  Kostnader diplom  0,00  -540,00
 4357  Medlemskostnader  0,00  -2 932,50
 4358  Medlemsavgifter  -400,00  -800,00
 4370  Hartnagle fond  0,00  -2 500,00
 4550  Inköp Profilprodukter  -5 613,00  -5 620,75
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -6 013,00  -316 355,76

 Bruttovinst  9 417,00  50 817,75

 Övriga externa kostnader
 5420  Dataprogram  0,00  -159,00
 5941  STHLM Hundmässa  0,00  -500,00
 5942  MyDog  -595,00  -1 860,00
 6110  Kontorsmateriel  0,00  -484,00



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  2(2)

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  20-01-10

 Preliminär  11:33
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  395
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-12-01 - 19-12-31

 Perioden  Ackumulerat

 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
 6570  Bankkostnader  -45,50  -1 732,50
 S:a Övriga externa kostnader  -640,50  -10 136,50

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -6 653,50  -326 492,26

 Rörelseresultat före avskrivningar  8 776,50  40 681,25

 Rörelseresultat efter avskrivningar  8 776,50  40 681,25

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  8 776,50  40 681,25

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  8 776,50  40 681,25

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  8 776,50  40 681,25

 Resultat före skatt  8 776,50  40 681,25

 Beräknat resultat  8 776,50  40 681,25



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  20-01-10

 Preliminär  11:32
 Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31  Senaste vernr:  395
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 19-12-01 - 19-12-31

 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  197 280,79  8 776,50  206 057,29
 S:a Kassa och bank  186 236,82  197 280,79  8 776,50  206 057,29

 S:a Omsättningstillgångar  186 236,82  197 280,79  8 776,50  206 057,29

 S:A TILLGÅNGAR  188 863,16  199 907,13  8 776,50  208 683,63

 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  197 907,13  8 776,50  206 683,63
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Alla webbplatsdata Öppna rapporten 

Språk Användare % Användare

1. sv-se 2 353 77,73 %

2. sv 289 9,55 %

3. en-us 226 7,47 %

4. en-gb 35 1,16 %

5. fi-fi 20 0,66 %

6. nb-no 17 0,56 %

7. de-de 10 0,33 %

8. nl-nl 9 0,30 %

9. da-dk 8 0,26 %

10. it-it 6 0,20 %

Översikt över målgrupp

1 dec. 2019 - 31 dec. 2019

Översikt

 Användare

… 3 dec. 5 dec. 7 dec. 9 dec. 11 dec. 13 dec. 15 dec. 17 dec. 19 dec. 21 dec. 23 dec. 25 dec. 27 dec. 29 dec. 31 dec.

100100100

200200200

Användare

3 016
Nya användare

2 582
Sessioner

4 619

Antal sessioner per användare

1,53
Sidvisningar

15 023
Sidor/session

3,25

Gen. sessionslängd

00:02:33
Avvisningsfrekvens

46,33 %

New Visitor Returning Visitor

24,9%

75,1%

© 2020 Google

Alla användare
100,00 % Användare

https://analytics.google.com/analytics/web/?utm_source=pdfReportLink#/report/visitors-overview/a40666855w69917426p72058928/_u.date00=20191201&_u.date01=20191231/
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Alla webbplatsdata Öppna rapporten 

Sida Sidvisningar % Sidvisningar

1. 2 712 18,05 %

2. 1 381 9,19 %

3. 1 194 7,95 %

4. 1 078 7,18 %

5. 945 6,29 %

6. 542 3,61 %

7. 344 2,29 %

8. 338 2,25 %

9. 238 1,58 %

10. 236 1,57 %

Översikt

1 dec. 2019 - 31 dec. 2019

Översikt

 Sidvisningar

… 3 dec. 5 dec. 7 dec. 9 dec. 11 dec. 13 dec. 15 dec. 17 dec. 19 dec. 21 dec. 23 dec. 25 dec. 27 dec. 29 dec. 31 dec.

500500500

1 0001 0001 000

Sidvisningar

15 023
Unika sidvisningar

11 210
Gen. tid på sidan

00:01:08
Avvisningsfrekvens

46,33 %
% utgång

30,69 %

/

/kopa-aussie/hitta-uppfodare

/kopa-aussie/omplaceringar

/kopa-aussie

/kopa-aussie/valpkullar

/rasen

/aktuellt

/quiz

/epilepsi

/rasen/mentalitet

© 2020 Google

Alla användare
100,00 % Sidvisningar

https://analytics.google.com/analytics/web/?utm_source=pdfReportLink#/report/content-overview/a40666855w69917426p72058928/_u.date00=20191201&_u.date01=20191231/

