
Protokoll styrelsemöte SASK
16 maj 2021 kl. 20.00
Via Teams
Närvarande: Carina Lindström, Maria Romner, Jenny Nyberg, Erika Fundberg, Agnetha
Andersson, Liz Knutsson, Tina Sperring, Jenny Åström, Lea Edberg, Lena Stagnvik

§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Carina öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Jenny N.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.

§4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokollet föredrogs av Carina.

§5. PROTOKOLLFÖRING AV BESLUT TAGNA UTANFÖR STYRELSEMÖTET
Inga beslut tagna utanför styrelsemötet.

§6. GENOMGÅNG AV RAS
Lena presenterade RAS och hur arbetet fortgått. Möte med avelsrådet samt Lena
Stangvik ska planeras in för att lägga upp en strategi samt arbetsplan för att
färdigställa arbetet. Det är en del kvar innan RAS kan färdigställas. RAS ska vara
ett välarbetat dokument som SASK bör arbeta efter och följa upp för att driva
rasens utveckling i den riktning som önskas.

§7. INKOMNA- OCH UTGÅENDE SKRIVELSER
Inga inkomna eller utgående skrivelser.

§8. AVELSRÅDET
a. Erika rapporterar att 2 eller 3 avelsutbildningar ska arrangeras under

hösten. Inget ytterligare att rapportera.
b. Det har tidigare varit problem med samarbete mellan styrelse och

avelsrådet. Vi hoppas på förbättring och jobbar på en tydlig
kommunikation.

§9. VALLNINGSKOMMITTÉN
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a. Tina berättar att vallningskommittén att de har träningar och kurser samt
siktar på fler aktiviteter i höst. De ska göra en intressekoll på facebook
gällande KM. Vallanlagsprov, prova-på dag samt träningar har arrangerats.
NHAT snart och där finns en plats kvar. NHAT planeras till hösten.

§10. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
a. Jenny berättar att de håller tummarna för att rasmästerskapet kommer

kunna genomföras men mycket mer går inte att göra i dagens läge. Vi
väntar på beslut från SBK.

§11. AUSSIETIDNINGEN
a. Plan måste läggas upp gällande hur arbetet ska fortgå. Mycket ansvar har

tidigare legat på ordförande. Möte ska bokas med de två medlemmar som
brukar hjälpa till med layouten.

§12. MEDLEMSFRÅGOR
a. Tips har kommit in gällande profilkläder då det numera finns företag som

erbjuder detta som tjänst. Viktigt att hitta en bra leverantör så att det inte
hamnar på styrelsen. Tina kollar alternativ.

§13. VERKSAMHETEN
a. Mail från SKK har inkommit om en dispensansökan gällande en

oregistrerad aussie som ägaren önskar registrera. Efter en genomgång av
föräldradjuren och med tanke på SKK:s kriterier för dispensregistrering så
ser SASK:s styrelse ingen anledning till att yrka på godkännande av
dispens. Föräldradjuren uppfyller inte de krav som finns för att registrera
valpar.

§14. RAPPORTER
a. Carina deltog i SBKs kongress där alla distrikt och rasklubbar var

representerade. Rapport ligger som bilaga 1.
b. Tina och Carina har deltagit i ett möte med RASK gällande

organisationskonferensen. Mötet kom fram till att rasklubbarna vill delta i
en arbetsgrupp. Press behöver sättas på SBK gällande lathunden. Utbudet
av litteratur gällande mentalitet diskuterades då detta ansågs bristfälligt.
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§15. EKONOMI
Intäkter
Medlemmar    12 100
Exteriör                  600
Uppfödarlista        200
Diplom                    150
MH-diplom               50
Kostnader
Tidning                -1 800
Porto                          -99
Bank                           -10
Summa 11 191 kr,   på kontot vid månadens slut 328 937 kr.

§16. ÖVRIGA FRÅGOR
a. SBKs utskott för organisation håller på att reviderar värdegrunden för SBK

och vi erbjuds ha en representant. Jenny Å erbjuder sig.
b. Carina har diplom och tar över ansvaret för MH- och Korningsdiplom.
c. Fråga har kommit in gällande vilka typer av intyg som SASK vill ha för att

uppdatera hemsidan. Erika tar upp detta med avelsrådet och svarar.
d. Hundnet.se har kontaktat oss gällande om de får källhänvisa till vår

hemsida när de skriver om aussies. Erika tar detta vidare med avelsrådet.

§17. NÄSTA MÖTE
13 Juni 20.00 på teams

§18. MÖTETS AVSLUTANDE
21:58 avslutade Carina mötet.

Vid protokollet Mötesordförande

_______________________________________ ________________________________________
Tina Sperring Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Jenny Nyberg

3

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 vallhundras, 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

Tina Sperring (30 Aug 2021 11:13 GMT+2)
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