
Protokoll SASK 9/10 2016, via telefon

Närvarande: Jeanette Forssman, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Maria 
Romner, Emma Sandfjord, Monica Gahlin, Emelie Johnsson, Frånvarande: 
Christina Holmqvist

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

§ 2 Val av justeringsman 
Till justerare valdes Emelie.

§ 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: Info ang vad de nya reglerna kan komma att betyda ang 
auktorisation av bruksdomare per grupp.

Ang: Inbjudan till informationsmöte ang SKKs organisationsutredning 
19/11, styrelsen uppmanas att om möjligt försöka anmäla sig till den ort 
som ligger närmst till hands, om man har möjlighet.

Ang: Öppet brev till SKK ang MT från Ingrid Tapper, från Övre Norrlands 
distrikt samt från Västra Distriktet. Ingen åtgärd.

Ang: Inbjudan till kurs för blivande utställningsadministratörer. Ingen 
åtgärd.

Ang: Inbjudan till CUA Brusch-up. Ingen åtgärd.

Ang: Inbjudan till RAS/RUS-konferens 4-6/11, Jeanette och Veronica är 
intresserade av att åka samt eventuellt Monica.  De anmäler sig själva via 
skickad länk.

Ang: Ny hund tillagd på listan över hundar drabbade av EP.

Ang: Utdrag från protokoll från FSs möte ang ansökan om att MAS skulle 
godkännas som en variant av Australian shepherd. FS motsätter sig 
förslaget.
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Ang: Fråga från Svenska cattledogklubben till samtliga rasklubbar om 
intresse finns för att samordna rasutställning 2019. Cari får i uppdrag att 
svara att klubben redan har ansökt om utställning i Tvååker i samarbete 
med SKKs länsklubb.

Ang: Frågor från John Örvill ang tidsplan för uppdatering av RAS, 
inläggning i Lathunden av exteriörbeskrivningsprotokoll, hälsoenkät samt 
om vi har några önskemål om tema för SBKs uppfödarkonferens 2017. 
Veronica får i uppdrag att svara.

Ang: Fråga från SBK om vi har synpunkter på den raspresentation som 
finns på centrala hemsidan ang rasen. Jeanette hämtar in information från 
avelsrådet och gör en sammanställning och skickar till SBK.

§ 6 Avelsrådet: 

Avelskonferens planeras till den 12-13 november. Plats för konferensen är 
Eskilstuna BK. Styrelsen diskuterar innehållet för konferensens båda dagar.
Kerstin Uhlin har åtagit sig att ordna med mat till båda dagarna. Jeanette 
får i uppdrag att stämma av med Lena Stangvik ang teknisk utrustning 
samt om hon har möjlighet att vidtala några lokala hundägare, om de kan 
ställa upp som provhundar för lördagens avståndslek.

Avelsutbildningen: Ytterligare två deltagare har godkänts. Marie Sjöberg: 
kennel Chess Player och Caria Wallin: kennel Caijro´s.

Uppfödarlistan: Styrelsen diskuterar den formulering som finns på 
hemsidan ang presentationen av uppfödarens avelsmål/resultat. 
Avelsrådet får i uppdrag att se över formuleringen.

Hälsoenkäten: är under bearbetning/uppdatering Susanna Skoglund är 
samordnare. Styrelsen önskar utkast samt tidsplan.
Projekt ”fokus på rasens mentalitet”: arbetet löper på.

 

§ 7 PR/Info
- Tidningen: Styrelsen diskuterade olika förslag till artiklar till kommande 
nummer som har deadline 20/11. Förhoppningen är att tidningen ska nå 
medlemmarna för jul.
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- Hemsidan: Veronica får i uppdrag att fråga Henrik om det finns någon 
möjlighet att lägga till en sökfunktion samt om styrelsen kan få tillgång till 
hur besöksstatistiken ser ut för hemsidan.

-Facebooksidan: God stämning råder. 

-Mässor: Maria har anmält vårt deltagande på rasklubbstorgen på 
Stockholms mässan sam MyDog. Sandra Wesa har svarat ja, till att 
organisera MyDog. Maria väntar svar från Emma Farhang ang Stockholm.

-Kalender 2017: Ingrid Wigur har skickat kalendern till Veronica som 
korrekturläst och skickat tillbaka den till Ingrid.

- Blocket: bordläggs.

- Brev till potentiella sponsorer: Bordläggs.

- Brev till nya valpköpare: är klart att börja skickas ut, ingen ny fil från SKK 
i dagsläget.

- Utskick till samtliga för rasen godkända exteriördomare: Bordläggs. 
Jeanette skissar på utkast. Cari Rörström är tillfrågad om hon kan skriva en
del av texten.

- Medlemsinfo: Antalet medlemmar per 30/9 uppgick till 717. En svagt 
nedåtgående trend.

§ 8 Verksamhet: 
Aussie-SM i Bruks och lydnad 2017. Platsen är Håverud/Mellerud.

Bruksläger 2017: Carina Alnegren kommer arrangera. 

Aussie-SM i agility 2017: Emma kan eventuellt tänka sig att vara ansvarig.

Rasspecialen 2017: Sandra Wesa kommer att hålla i arrangemanget.

Vallning; en helgkurs kommer hållas hos Peter Bengtsson i Skåne den 15-
16/10.

Studiefrämjandet: Styrelsen får i uppdrag att skicka namn på deltagare 
från klubbens arrangemang till Maria som sedan skickar listor till 
studiefrämjandet.

MH/MT; Jeanette har skickat förfrågan till tre olika klubbar i Mälardalen ang
om de kan arrangera MT under våren 2017. Svaren som kommit tillbaka 
har varit undvikande och man har hänvisat till oklarheter om hur det blir 
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med regelrevideringen 2017. Jeanette har påtalat detta till FS som kommer
att ta upp svaren till diskussion ang hur man ska hantera 
osäkerheten/oviljan i lokalklubbarna.

Uppföljning av verksamhet: Emma får i uppgift att göra en 
sammanställning av samtliga svar från de olika arrangemangen till nästa 
möte.

Lathunden: Rasklubbarna har fått möjlighet att få fem nya licenser. Liza 
Hasselqvist ska få en licens. Av någon anledning har detta ännu inte skett. 
Per Edorson har hjälpt till att ta fram statistikunderlag som ska kunna 
användas på avelskonferensen.

Rapport från dialog med FS/distrikt/rasklubb: Jeanette har deltagit i ett 
telefonmöte och påtalade där att det är svårt för rasklubbar att få hjälp av 
lokalkubbar att arrangera MT.

Årets aussie: Monica jobbar vidare med att uppdatera reglerna genom att 
sammanställa de svar som kommit in på de frågor som skickat ut till 
tävlanden inom olika områden.

ASCA protokoll till Lathunden: Veronica har varit i kontakt med John Örvill 
som även han arbetar med Lathunden för SBKs räkning. Det finns en 
möjlighet att lägga in resultaten, men under en befintlig rubrik. Veronica 
skickar honom resultat från 5 hundar som ska läggas in på prov.

Ansvarsfördelning inom styrelsen: Emelie fortsätter undersöka möjligheter 
till att arbeta fram ett anlagstest för vallning. 

§ 9 Ekonomisk rapport: 
Perioden redovisade ett överskott. Styrelsen beviljar att Cari får ta in 
prisuppgifter för att köpa en dator.  

§ 10 Eventuella beslut tagna via mail mellan möten:
 Inga beslut tagna. 

§ 11 Återstående punkter från föregående protokoll: 
Brev till sponsorer pågår, avrapportering från C A Sharps föreläsning som 
Marie Mander skulle ha lämnat in sedan september 2015, uppdatering av 
distriktlistan pågår, sökning efter en aktivitetssamordnare bör påbörjas på 
nytt. Styrelsen ska eventuellt skapa Yahoo-konton för att prova om det 
underlättar i arbetet med mailkorrespondensen.
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§ 12 Övriga frågor:
Styrelsen beslutar att inte gå vidare med erbjudandet att köpa in diverse 
saker med aussie-motiv för vidare försäljning.

Styrelsen gör en korrigering i konstitueringen, då Nina Mellfors valt att 
avgå. Emma Sandfjord blir vice ordförande och Christina Holmqvist blir 
ordinarie ledamot.

Maria får i uppgift att rensa bort mailadresser som är kopplade till klubben 
och bara behålla dem som är relevanta.

§ 13 Nästa möte blir den 6 november, kl 19.00 via telefon

§ 14 Mötets avslut
Jeanette Forssman avslutade mötet.

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

Cari Hansson Jeanette Forssman
Sekreterare Ordförande

…………………………………………………
Emelie Johnsson
Justerare
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Resultatrapport för perioden 2016-09-01-2016-09-30

    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER
 

Intäkter
3110 Intäkter MH/MT 0,00 4 200,00 4 800,00 9 000,00

3120 Intäkter Läger 0,00 0,00 45 300,00 87 000,00

3130 Intäkter Rasspecialen 0,00 0,00 24 370,00 24 510,00

3140 Intäkter Vallning 4 230,00 6 900,00 49 570,00 46 950,00

3150 RASmästerskap 19 040,00 13 385,00 22 120,00 18 640,00

3161 Intäkter Avelsutbildning 0,00 0,00 900,00 0,00

3170 Intäkter Exteriör 0,00 0,00 1 200,00 2 850,00

3210 Intäkter Tidning 1 360,00 0,00 1 360,00 1 320,00

3215 Intäkter Aussiekalender 0,00 0,00 2 550,00 1 550,00

3220 Intäkter Raskompendium 0,00 0,00 590,00 0,00

3320 Uppfödarlista 0,00 200,00 7 400,00 4 800,00

3330 Hanhundslista 0,00 0,00 0,00 200,00

3350 Intäkter Lokalområden 0,00 0,00 9 421,00 9 420,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer 200,00 100,00 600,00 1 575,00

3860 Erhållna gåvor/donationer 0,00 0,00 5 300,00 0,00

3880 Övriga bidrag 0,00 0,00 3 000,00 24,00

3890 Medlemsavgifter 8 840,00 8 400,00 84 840,00 87 540,00

S:a intäkter 33 670,00 33 185,00 263 321,00 295 379,00
 

Driftkostnader
4019 SBK Kongress + konferens 0,00 0,00 2 900,00 1 800,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte 0,00 0,00 7 430,00 6 182,00

4022 Priser, medaljer 0,00 0,00 3 601,00 1 201,00

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten 0,00 0,00 450,48 700,00

4110 Kostnader MH/MT 0,00 5 300,00 5 660,00 11 685,50

4120 Kostnader Läger 0,00 0,00 31 757,00 59 462,50

4130 Kostnader Rasspecialen 4 480,00 5 285,00 30 618,80 27 015,65

4140 Kostnader Vallning 0,00 300,00 30 387,41 26 150,00

4150 Kostnader Rasmästerskap 19 118,50 11 521,00 20 822,30 11 521,00

4170 Kostnader exteriör 0,00 0,00 0,00 590,00

4210 Kostnader Tidning 0,00 0,00 40 916,01 36 017,24

4212 Kostnader Tidning layout 0,00 0,00 10 000,00 0,00

4215 Kostnader Kalender 0,00 0,00 342,50 305,00

4220 Kostnader Raskompendium 0,00 0,00 50,00 25,00

4230 Kostnader PR/Info 500,00 500,00 500,00 500,00

4350 Kostnader Lokalområden 0,00 0,00 2 950,00 8 950,00

4357 Medlemskostnader 20,00 0,00 3 216,58 2 241,00

4358 Medlemsavgifter 0,00 0,00 560,00 0,00

4550 Kostnader profilprodukter/souvenirer 0,00 0,00 269,62 414,50

S:a driftkostnader 24 118,50 22 906,00 192 431,70 194 760,39
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    Perioden Ackumulerat

Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

DELRESULTAT 9 551,50 10 279,00 70 889,30 100 618,61
 

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER
 

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram 0,00 0,00 777,00 518,00

6070 Representation och uppvaktningar 0,00 0,00 3 889,00 270,00

6110 Kontorsmaterial 0,00 0,00 488,00 1 338,00

6250 Porto 65,00 0,00 250,00 1 243,50

6310 Klubbförsäkring SKK 0,00 0,00 4 001,00 2 894,00

6540 ITtjänster 2 058,00 0,00 2 454,00 2 336,00

6570 Bankkostnader 4,50 4,50 642,10 489,00

S:a övriga externa kostnader 2 127,50 4,50 12 501,10 9 088,50
 

Personalkostnader
7610 Utbildning 300,00 0,00 300,00 0,00

7614 Utbildning, förtroendevalda 0,00 0,00 1 051,00 6 018,00

S:a Personalkostnader 300,00 0,00 1 351,00 6 018,00
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 7 124,00 10 274,50 57 037,20 85 512,11

 

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 7 124,00 10 274,50 57 037,20 85 512,11

 

Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER 7 124,00 10 274,50 57 037,20 85 512,11

RESULTAT FÖRE SKATT 7 124,00 10 274,50 57 037,20 85 512,11
BERÄKNAT RESULTAT 7 124,00 10 274,50 57 037,20 85 512,11
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Balansrapport för perioden 2016-09-01-2016-09-30

Nr Namn Ingående balans, år Ingående balans, period Perioden Utgående balans

TILLGÅNGAR
 

Anläggningstillgångar
 

Omsättningstillgångar
1700 Förutbet kostn/upplupna int 6 250,00 0,00 0,00 0,00

1920 PlusGiro 170 754,89 224 843,09 7 124,00 231 967,09

S:a omsättningstillgångar 177 004,89 224 843,09 7 124,00 231 967,09
TOTALT TILLGÅNGAR 177 004,89 224 843,09 7 124,00 231 967,09

 

SKULDER & EGET KAPITAL
 

Eget kapital
2069 Årets resultat 190 206,19 190 206,19 0,00 190 206,19

Beräknat balanserat resultat 15 276,30 34 636,90 7 124,00 41 760,90
S:a eget kapital 174 929,89 224 843,09 7 124,00 231 967,09

 

Obeskattade reserver
S:a obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Kortfristiga skulder

2900 Upplupna kostnader/förutbetalda
intäkt 2 075,00 0,00 0,00 0,00

S:a kortfristiga skulder 2 075,00 0,00 0,00 0,00
TOTALT SKULDER & EGET
KAPITAL 177 004,89 224 843,09 7 124,00 231 967,09
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