
Protokoll styrelsemöte SASK
13 juni 2021 kl. 20.00
Via Teams
Närvarande: Carina Lindström, Maria Romner, Jenny Nyberg, Erika Fundberg, Agnetha
Andersson, Tina Sperring, Jenny Åström,
Frånvarande: Lea Edberg och Liz Knutsson

§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

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

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.

§4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokollet föredrogs av Carina.

§5. PROTOKOLLFÖRING AV BESLUT TAGNA UTANFÖR STYRELSEMÖTET
a. Byte av lösenord på SBK-tävling ska ske.

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

§7. AVELSRÅDET
Ingen rapport från avelsrådet.

§8. VALLNINGSKOMMITTÉN
Datum är ändrat för rasmästerskapet i vallning till helgen 4-5 september.
Vallningskommittén tittar på regler för rasmästerskapet så att vi kan gardera upp
att fåren räcker och att alla som anmäler får plats.
4 september planeras kurs för den som ska döma rasmästerskapet
NHAT 3 juli på Fäboda Gård.
NHAT i Skutskär (återkommer med datum).
Vallkurs uppåt Östersund planeras för Nina Melin.
Vi försöker hitta någonstans vi kan vara för NHAT i Skåne.
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§9. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
 Rasmästerskapet i rally och lydnad på Melleruds BK vi ligger ute på sbktävling.
Rasmästerskap i bruks på Eskilstuna BK 21-22/8 och inväntar godkännande.
Rasmästerskap i agility blir i Väsby den 11/9.

§10. AUSSIETIDNINGEN
Planering för årets nummer är i stort sätt klara. Plan för 2022 ska sättas i höst. Vi
i styrelsen behöver skriva artiklar och ordna innehåll. I framtiden kan
medlemmar uppmuntras skicka in material till olika nummer. Intervjuer av
medlemmar eller liknande är en idé för att hålla bra kvalitet.

§11. MEDLEMSFRÅGOR
a. Formuläret för uppfödare att anmäla valpköpare som medlemmar gratis

deras första år behöver uppdateras, står 2018 men gäller fortfarande.
b. Vi har fått frågan om att ett NHAT vill hållas, vi ger ok bara det inte infaller

under någon av rasmästerskapen.

§12. VERKSAMHETEN
a. Rasmästerskapen

Bruks - 20-22/8
Vallning 4-5/9
Agility - 11/9
Lydnad -  18/9
Rally -  19/9

Klubben söker sponsorer, vem som helst kan sponsra med pengar. Om en
person betalar in behöver den skriva att det är till rasmästerskap samt
vilken gren de sponsrar till.

b. Tina mailar Prima4you gällande att starta en webshop där med
profilkläder.

c. Inga tävlingar, MH, MT eller exteriörbeskrivningar får ställas in utan att
frågan ställs till styren.

§13. RAPPORTER
a. Carina lämnar rapport från rasklubbsmötet.
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§14. KULLSTATISTIK
Vilken statistik som ska tas med i kullstatistiken diskuteras. Styrelsen beslutat att
vi fortsätter hålla sig till hunddata och avelsdata. Diskussion om det borde framgå
om en hund har resultatet “ej godkänd” på MT. Vi kommer fram till att det inte är
nödvändigt utan att det viktiga ur avelssynpunkt är att hunden har ett godkänt
MT. Vi tackar Jenny N för hennes arbete med statistiken.

§15. KUPERING
En hane som är stambokförd som NBT misstänks vara kuperad efter genomgång
av kullstatistiken. Det vi uppmärksammat skickas till SKK av avelsrådet.

§16. EKONOMI

INTÄKTER
Medlemmar 12800
Kurs vallning 7900
Prov vallning 3750
Raskompendium 1050
Sponsorhuset 210
Diplom 30

KOSTNADER
Kurs vallning -9892
Prov vallning -3842
Kontorsmaterial -161
Bank -12

SUMMA 11 833 kr.

På kontot vid månadens slut 340 770 kr.

§17. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§18. NÄSTA MÖTE
Nästa möte är 15 augusti kl 20.00
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§19. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutat 22:02 av Carina.

Vid protokollet Mötesordförande

_______________________________________ ________________________________________
Tina Sperring Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Jenny Åström
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Jenny Åström (30 Aug 2021 11:03 GMT+2)

Tina Sperring (30 Aug 2021 11:12 GMT+2)
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