
 

Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell 
förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundsras, både mentalt och exteriört. 
Rasklubbens arbete sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för 
gemensamma aktiviteter, inspiration och stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu 
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Protokoll styrelsemöte  
11 april 2021 kl. 20.00 
Via Teams 
Närvarande: Carina Lindström, Maria Romner, Jenny Nyberg, Erika Fundberg, Agnetha 
Andersson, Liz Knutsson, Tina Sperring, Jenny Åström (Arrangemangsgruppen), Liza 
Hasselquist (Avelsrådet), Martina Hallgren (Tidningen) och Anna Brinning 
(Vallningsgruppen). 
Frånvarande: Lea Edberg 
 
§1 MÖTETS ÖPPNANDE 
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 VAL AV JUSTERARE 
Till justerare valdes Erika Fundberg. 
 
§3 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING 
Dagordningen godkändes. 
 
§4 FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Carina gick igenom föregående mötesprotokoll och det lades till handlingarna.  
 
§5 PROTOKOLLFÖRING AV BESLUT TAGNA UTANFÖR STYRELSEMÖTET 
Inga beslut tagna utanför styrelsemötet. 
 
§6 INKOMNA- OCH UTGÅENDE SKRIVELSER 

- Förslag från ASKN: Webinar med Nannette Newbury 
Beslut: Förslaget låter intressant och Tina kontaktar Helene angående vilken kostnad 
det rör sig om. Styrelsen avvaktar med beslut tills vi vet det.  

 
§7 AVELSRÅDET 
Sammansättning: Jeanette Forssman, Jessica Pilhede, Liza Hasselquist och Marie Johansson. 

- Uppdateringen av RAS är ej färdigställd och ingen är anmäld till Avelskonferens 2021. 
 
§8 VALLNINGSGRUPPEN 
Sammansättning: Lena Stangvik, Emelie Merenius, Lilleba Olsson, Harriet Ingholm och 
Anna Brinning 

- Rasmästerskapet i vallning går av stapeln den 19 september. 
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- Kurser är planerade och fler är på gång. 
 
§9 ARRANGEMANGSKOMMITTÉN 
Sammansättning: Jenny Åström, Emelie Merenius, Emma Sandfjord och Marie Johansson 

- Lägret och utställningen är inställda på grund av pandemin.  
- Rasmästerskapet i bruks kommer Eskilstuna BK hålla 19–21 augusti om 

restriktionerna tillåter. 
- Rasmästerskap i lydnad och rallylydnad kommer Mellerud BK hålla 18 september.  

 
§10 AUSSIETIDNINGEN 
Sammansättning: Martina Hallgren och Åsa Hallberg. 

- Martina berättar att en årsplanering ska skapas.  
 
§11 MEDLEMSFRÅGOR 

- Finns det möjlighet att gå MH-figurantutbildning via SASK? 
Beslut: SASK har ingen MH-bana och har därför inte möjlighet att utbilda figuranter 
att arbeta för klubbens räkning. Tina svarar medlem.  

 
§12 VERKSAMHETEN 

- Erika beslutas agera kontaktperson gentemot samt bli en del av Avelsrådet 
- Tina beslutas agera kontaktperson gentemot Vallningsgruppen 
- Agnetha och Carina beslutas agera kontaktperson gentemot Tidningen. 
- Jenny beslutas fortsätta agera kontaktperson gentemot Arrangemangsgruppen.  

 
§13 RAPPORTER 

- Carina är anmäld till SBK:s kongress.  
 
§14 EKONOMI 

- Maria presenterade den ekonomiska statusen enligt nedan:  
INTÄKTER: Medlemmar 11400 kr, Uppfödarlistan 2000 kr, Exteriör 450 kr samt 
MH-diplom 50kr 
KOSTNADER: Årsmöte -1951 kr, IT-tjänster -174 kr samt Swish -36 kr 
SUMMA: 11 739 kr. 
På kontot vid månadens slut 317 746 kr. 

- Maria meddelar att vi har fått in 304 kr från sponsorhuset.  
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- Martina tar upp frågan om tidningen planerar att skickas ut i tryckt form igen. Maria
presenterar att detta är budgeterat för.
Beslut: Från och med andra numret 2021 kommer tidningen åter skickas ut i tryckt
form.

- Anna undrar om klubben kan betala kvarvarande del av instruktörsarvode i händelse
av icke fullsatta kurser.
Beslut: Klubben betalar eventuellt underskott vid utlyst kurs.

§15 ÖVRIGA FRÅGOR
- Liza ställer frågan om SASK:s Uppfödar- och Avelsgrupp ska finnas kvar på

Facebook.
Beslut: Den ska finnas kvar.

- Liza meddelar att fler personer behövs till Avelsrådet. Liz anmäler intresse och
ansluter sig dit. Styrelsen beslutar att adjungera Lena Stagnvik till Avelsrådet för att
hjälpa till att färdigställa RAS.

§16 NÄSTA MÖTE
16 maj kl 20.00 via Teams.

§17 MÖTETS AVSLUTANDE

Vid Protokollet          Mötesordförande 

______________________________________           ______________________________________ 
Tina Sperring         Carina Lindström 

Justerare 

______________________________________ 
Erika Fundberg 


