
Protokoll SASK, 9 februari 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 Maria

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes efter att beslut om att flytta upp punkten ang 
RASK 2.0 flyttas upp som § 6.

§ 4 Genomgång av föregående protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna efter att följande 
förtydliganden av skrivningar: i § 7, punkt ang RAS/hälsoenkät, så är det 
RAS som håller på att revideras inför inlämning. § 6, vill styrelsen 
förtydliga med följande: 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. VU vill 
poängtera att någon utredning av, eller ställningstagande till, sakfrågan 
inte skett. Beslutet grundar sig helt på den förtroendekris som uppstått 
bland medlemmar i föreningen.

 § 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser: 
Ang: inbjudan till SBKs kongress 16-17/5 i Sundsvall. Styrelsen beslutar att
avvakta med att besluta om vem som ska åka till efter årsmötet och nya 
styrelsen tillträtt. Anmälan senast 9/3.

Ang: inbjudan till annonsera på en hundkollen.se. Styrelsen beslutar att 
inte annonsera.

Ang: två återauktoriserade allrounddomare (exteriör) Birgitta Svarstad och
Annika Ulltveit-Moe. Veronica skickar ut raskompendium samt infobrev 
som Jeanette vbf.

Ang: inbjudan från Chodsky pes-klubben till föreläsning 4/4. Jeanette 
lägger upp inbjudan på uppfödarsidan i FB.
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Ang: inbjudan till grundkurs i anatomi 25-26/4 som sedan fortsätter i en 
exteriörbeskrivarutbildning. Cari får i uppdrag att vidarebefordra till Cari 
Rörström, som tidigare påtalat sitt intresse att utbilda sig.

Ang: regelremiss i freestyle: ingen åtgärd.

Ang: info ang förändrade regler ang ersättning och beskattning av 
utländska domare. Vidare befordrar till Marie Johansson.

Ang: regelrevidering av utställnings- och championatregler. Svar senast 1 
april. Frågan kommer tas upp till diskussion med medlemmarna i samband
med årsmötet.

Ang: beslut från SKKs disciplinnämnd. Ingen åtgärd.

§ 6 RASK 2.0

Jeanette får i uppdrag att göra förtydligande- kompletteringar till den 
skrivelse till FS som rasklubbarna ska göra. Vi önskar få in att det bör/ska 
vara en direktkontakt mellan rasklubbarna och UG avel- och hälsa. 
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom schäferklubbens och 
cattledogklubbens motioner till kongressen efter överenskommelse med 
övriga rasklubbar ang att bruksraserna ska ha företräde till bruksprov. 

§ 7 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
VU har skrivit till SBK ang revideringen av SKK:s allmänna regler. Då de 
behöver förtydligas med att det inte är tillåtet att kupera hundar som fötts
med NBT.

§ 7 Avelsrådet: 

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

Avelsutbildningen: Det är mycket att viktigt att de som är ansvariga för 
respektive del är aktiva och driver på diskussionerna under respektive 
veckor. Om deltagarna inte är aktiva under veckorna som gäller, räknas 
det som att de har hoppat av. Om man skulle vilja återuppta utbildningen 
igen, får man börja om vid nystart vid ett senare tillfälle. 
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RAS/Hälsoenkäten: Arbetet med revidering av RAS pågår. Jeanette och 
Cari har haft ett telefonmöte och efter det gjort vissa förtydliganden av de 
olika delarna. Efter att styrelsen fått ta del och ha synpunkter skickas den 
till John Örvill på SBK för ev. kompletteringar, därefter presenteras den för 
medlemmarna för att inhämta synpunkter samt möjlighet till diskussion på
årsmötet. 

Uppfödarlistan: det är 17 uppfödare som betalat i januari.

Kullstatistik: Per Edorson har fått frågan om han kan göra en 
sammanställning av kullstatistiken för 2019, då Susanna Skoglund avböjt. 
Om Per verkar positivt inställt men om han inte vill/kan, tar Ulli på sig den 
uppgiften.

Uppfödarträffar: styrelsen diskuterar hur vi kan uppmuntra till att 
regionala träffar initieras och kommer därför göra ett inlägg i 
uppfödargruppen på FB.

Hanhundslista: Inget nytt. 

EP/hälsa- listan: inget nytt

FB inlägg inkl. uppfödargrupp: inbjudan från chodsky Pes-klubben till 
föreläsning lades upp i uppfödargruppen.

§ 8 PR/Info
- Tidningen: Nr 1 2020. Från och med detta nummer är det nya ansvarig 
för att sammanställa tidningen. Veronica kommer finnas kvar som 
stöttning tills det blir klart vem/vilka i nya styrelsen som kommer vara 
ansvariga för tidningen. Det har kommit en fråga från intresseföreningen 
SWAS om att få annonsera i tidningen. Styrelsen anser att det strider mot 
de regler som finns på t ex FB om att privata aktörer inte får göra reklam 
för sina tjänster/kurser om det inte har ett samarbete/uppgörelse med 
SASK. Sista materialdag är den 20/2.

- Mässor: ett reportage till tidningen från båda mässorna.

- Hemsidan: Maria får i uppgift att fråga Henrik om det finns någon 
möjlighet att koppla en Googlekalender till vår hemsida.  
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- Facebooksidan, inlägg från styrelsen: Påminnelse om sista dag för 
anmälan till Årets aussie info ang rasspecialen, öppna upp för diskussioner
och synpunkter till regelrevideringen i bruks, lydnad samt rallylydnad.

- Championat- och korningsdiplom: 15 stycken ansökta under hela 2019.

- 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: 231 kr i januari. 

- Mail till uppfödare: januari 2020.

- Mail till nya valpköpare: Skickat i januari 2020. 

- Mail till medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap: december 2019.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: 2 nya 
ansökningar kom in – se §5.  

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 31/1 uppgick till 843, en ökning 
från föregående period.

- Sammanställning av presentationer av rasen på olika plattformar. Anna 
har i uppgift att se över så att de olika hemsidorna 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 utkast till nya RAS samt diskussion ang regelrevideringen 
kring utställnings och championatregler mellan 10-12 och årsmötet börjar 
klockan 12.00. Anmäla om man vill äta. Veronica får i uppgift att beställa 
priser till årets aussie. Cari har bokat Ingela Karlsson ang att genomföra en
lydnadsdag den 7/3. Norrköpings hundsporthall är bokad. Kursen är full. 
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. 
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- Läger 2020: Marie Larsson och Veronica Hübner är ansvariga. Gimo är 
bokat Kristihimmelsfärdshelgen och instruktörer är på gång. 
- 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: en fråga är skickad till den nystartade ASCA-
klubben, om de kan arrangera ett KM i samband med ordinarietävling.
- Studiefrämjandet: inget nytt. 
- MH/MT/exteriörbeskrivning: Två MT är bokade i Uddevalla 2020: 22/2 och
18/4 samt i Sjöbo den 9/8 och i samband med dessa kommer Sandra Wesa
genomföra exteriörbeskrivningar. En uppfödare har varit i kontakt med 
Cari och en exteriörbeskrivning kommer hållas den 28/6 i Backamo. 
Beskrivare Sandra Wesa.
- Vallning/SvKV/ASCA: styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att 
lägga upp länkar på hemsidan. SWAS har visat intresse för att anordna 
Guldtackan som ett KM men då klubbens samtliga KM ska vara officiella 
samt att SWAS inte ser några samarbetsmöjligheter med SASK tackar 
klubben nej. Frågan om KM har diskuterats med SvKV samt ny, svensk 
ASCA-klubb.
- Uppföljning aktiviteter: inget nytt
- Årets Aussie: Det kommit in 195 anmälningar i 15 olika grenar. Det 
verkar bli missförstånd ang att många kryssar i bonuspoäng för att ha 
deltagit på mästerskap. Monica stämmer av med Henrik.
- Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Jeanette delger styrelsen 
vad som sades på mötet. Det var endast tre deltagare inkl. smk och inte 
många frågor togs upp.

§ 10 Ekonomisk rapport: 

Vi fick ett överskott på 32000kr i januari. Maria har skickat bokslutet till 
revisorerna för granskning.

 - Undersöka möjligheterna till att skapa en fond så som riesenklubben har
gjort för att få fler ekipage till SM och där SASK skulle ha fokus på fler vall- 
och bruksmeriterade för avelsutvärdering. Där skulle man som medlem 
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kunna ansöka om pengar för att gå en kurs, till reseersättning osv. Frågan 
togs upp på årsmötet 2019 och godkändes där. Cari har skrivit ihop ett 
förslag som styrelsen resonerar kring.

§ 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 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.

-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. A-K har ännu inte 
återkopplat.

-Staket till rasmontrarna på mässorna behöver förnyas. Jeanette har 
kontakt med en som kan hjälpa oss att tillverka.

- Infofoldrarna som ska delas ut på olika event ska uppdateras. Jeanette 
och Veronica kollar.

§ 12 Övriga frågor: viktigt att alla i styrelsen ofta kollar på FB och följer 
upp inlägg samt att vi kollar vem som ansöker om medlemskap så att de 
som ansöker verkar vara ”seriösa” människor och inte är någon som är 
utesluten sedan tidigare.

§ 13 Nästa möte: årsmötet. Innan dess, ett telefonmöte den 19/2 19.00, 
för att stämma av årsmöteshandlingarna som ska ligga uppe på hemsidan 
senast den 23/2
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§ 14 Mötets avslut
Jeanette avslutade mötet.

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

Cari Hansson                            Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

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

 826002-1566  Resultatrapport  Utskrivet:  20-02-05

 Preliminär  13:53
 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  55
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-01-31

 Perioden  Ackumulerat

 Rörelsens intäkter mm
 Nettoomsättning

 3120  Intäkter Läger  18 500,00  18 500,00
 3170  Intäkter Exteriör  1 500,00  1 500,00
 3220  Intäkter Raskompendium  1 960,00  1 960,00
 3320  Uppfödarlista  3 400,00  3 400,00
 3551  Intäkter diplom  30,00  30,00
 3552  Intäkter MH-diplom  50,00  50,00
 S:a Nettoomsättning  25 440,00  25 440,00

 Aktiverat arbete för egen räkning
 3890  Medlemsavgifter  14 900,00  14 900,00
 S:a Aktiverat arbete för egen räkning  14 900,00  14 900,00

 S:a Rörelseintäkter mm  40 340,00  40 340,00

 Rörelsens kostnader
 Råvaror och förnödenheter mm

 4210  Kostnader Tidning  -4 540,00  -4 540,00
 4215  Kostnader Kalender  -81,25  -81,25
 4220  Kostnader Raskompendium  -960,75  -960,75
 4357  Medlemskostnader  -400,00  -400,00
 S:a Råvaror och förnödenheter mm  -5 982,00  -5 982,00

 Bruttovinst  34 358,00  34 358,00

 Övriga externa kostnader
 5942  MyDog  -381,00  -381,00
 6570  Bankkostnader  -1 502,00  -1 502,00
 S:a Övriga externa kostnader  -1 883,00  -1 883,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -7 865,00  -7 865,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  32 475,00  32 475,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  32 475,00  32 475,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  32 475,00  32 475,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  32 475,00  32 475,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  32 475,00  32 475,00

 Resultat före skatt  32 475,00  32 475,00

 Beräknat resultat  32 475,00  32 475,00



 Svenska Australian shepherdklubben  Sida:  1(1)

 826002-1566  Balansrapport  Utskrivet:  20-02-05

 Preliminär  13:52
 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  55
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-01-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

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

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

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  PlusGiro  212 576,69  3 511,46  216 088,15
 S:a Kassa och bank  212 576,69  3 511,46  216 088,15

 S:a Omsättningstillgångar  212 576,69  3 511,46  216 088,15

 S:A TILLGÅNGAR  215 203,03  3 511,46  218 714,49

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

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

 Kortfristiga skulder
 2900  Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter  -8 519,40  28 963,54  20 444,14
 S:a Kortfristiga skulder  -8 519,40  28 963,54  20 444,14

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -8 519,40  28 963,54  20 444,14

 BERÄKNAT RESULTAT***  206 683,63  32 475,00  239 158,63


