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

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

§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Erika.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.

§4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokollet föredrogs av Carina och lades till handlingarna.

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

§6. INKOMNA- OCH UTGÅENDE SKRIVELSER
a. Hur ökar vi antalet skyddsfiguranter i svenskskyddet?

Se mail.
Punkten flyttas till september månads möte.

§7. AVELSRÅDET
Önskemål om att kullstatistiken för 2020 ska upp på hemsidan. Jenny N
uppdaterar och mailar henrik.

§8. VALLNINGSKOMMITTÉN
RM 4-5 september. Ändrat datum pga krock med RM i lydnad och rallylydnad.
Beslut togs på förkortad bana HWT, ca 10-12 minuter. Något färre får, ca runt 6-8
får. Kurs/träning på lördag, mästerskap på söndag. Lottning om det blir för många
anmälda, men vi vill undvika lottning om möjligt. Sista anmälan 7/8. Vi kommer
att ha kurs lördag med både hundar och åhörare samt NHAT lördag
eftermiddag/kväll. Samkväm lördag kväll och tävling söndag. I dagsläget
fortfarande inte jättemånga anmälda men vi håller tummarna.
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Kolla upp möjlighet för träning hos Peter på Lerkulans senare i höst, t ex i
oktober. Skicka ut utvärdering till deltagarna i samband med varje träning vi
erbjuder. Deltagarlista efter varje träning i SASKs regi läggs ut i vår fb-grupp. Vi
ska sedan göra en årssammansställning för att se utfallet av träningarna. Vill t ex
se om vi får in nya deltagare så att vi inte bara ordnar för samma grupp
människor hela tiden. Utbildning för nya beskrivare kommer under
senhösten/våren 2022. Vi behöver fler beskrivare i klubben.

§9. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
Saknar sponsring och priser till RM som inte är brukset. Carina lägger ut på
fb-sidan.

§10. AUSSIETIDNINGEN
a. Det blev bra trots kaos. Fel namn på en textförfattare tyvärr samt negativa

åsikter om att tidigare material har återpublicerats, tidningen äger
tidigare artiklar men rättelse gällande namn kommer ske i nästa nummer.
Halvdan kvalitet på bilderna men i övrigt ok.

b. Nästa nummer kommer ha tema bruks med reportage från de olika
delarna. 3 nya friska fläktar vill hjälpa till med tidningen, otroligt kul och vi
välkomnar detta med öppna armar.  Drive ska ordnas för tidningen samt
en bildbank.

c. Kullstatistiken ska publiceras i numret efter nästa där temat är avel och
hälsa.

§11. MEDLEMSFRÅGOR
a. Fråga har inkommit från medlem om SASK har möjlighet att godkänna

vidareutbildning inom SBK. Vi godkänner det! Carina fixar intyget.
b. Marie Sjöberg ska ha exteriörbeskrivning för en kull den 5 juni, på

Backamo. Sandra Wesa är tillfrågats och har accepterat. Det finns plats för
fler hundar, så hon vill öppna för SASK. Tina lägger upp det på SBK tävling.

§12. VERKSAMHETEN
a. Klubbkläder -Prima 4 you (https://www.prima4you.se) förslag enligt

bilaga.  Loggan trycks inverterad vid behov.
b. Status på de olika rasmästerskapen. Bruks nästa helg, 16 spår, 5 sök, ingen

rapport (RM), mycket sponsrade priser till brukset. Rullar på med de
andra.
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§13. RAPPORTER
a. Carina uppdaterar från RASK-mötet. MT-2017 diskuterades. MT-2017 ska

gälla men det kommer inte vara officiellt vilket gör att MT-2007
fortfarande kommer att föredras. Dåligt med information från SBK. Kritik
kommer riktas mot SBK för att rasklubbarna inte får vara delaktiga i beslut
om deras avelsverktyg. SBKs valberedning informerade om deras arbete
och välkomnade rasklubbarnas åsikter om detta. Nästa möte 19
september. Liz kommer bli inbjuden att delta som representant från
avelsrådet.

b. SvKV har ändrat arvode vid NHAT samt rekommenderar detsamma för
rasklubbarna.  Anlagsbeskrivare: 150 kr/ekipage, max 1.200 kr / dag om
anlagstestaren fakturerar, annars avgår löneskatt och sociala avgifter. OBS!
1.200 = en dags domararvode. Fårägare: 150 kr / ekipage

När rasklubb utför testet rekommenderas samma belopp. SVKV fakturerar
rasklubb med 200 kr / ekipage.

§14. EKONOMI
JUNI

INTÄKTER

Medlemmar 12500

Vallningsprov 6750

Vallningskurs 1700

Uppfödarlistan 200

KOSTNADER

Tidning layout -2880

MT -1500

Presentkort -800

Försäkring SKK -570

Återbet. exteriör -150

Bank -42
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SUMMA 15 205 kr

På kontot vid månadens slut 355 978 kr

JULI

INTÄKTER

Medlemmar 10900

Vallningsprov 1500

Raskompendium 300

Övriga intäkter 300

Sponsring Lydnad 200

Sponsring Bruks 200

Sponsring Rally 200

Uppfödarlistan 200

KOSTNADER

Vallningsprov -7023

Hedersmedlem -400

Bank -22

SUMMA 6 355 kr

På kontot vid månadens slut 362 334 kr.

§15. ÖVRIGA FRÅGOR
a. Ansökan utställningar 2023 måste in senast 18/8. Vi undersöker och vill

söka om ett datum. Marie, tidigare arrangör, vill fortfarande arrangera
utställningen 2023. Till 2024 diskuteras att börja variera plats för att göra
det lättillgängligt för olika medlemmar olika år.

b. Eftersom det i stort sett inte varit någon utställningsverksamhet under
lång tid är utgångsdatum för inteckningskort från 2017 och 2018 ändrat.
De kort som gick ut sista december 2020 och de kort som kommer gå ut
sista december 2021 är giltiga till sista december 2022 istället.
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c. Inga kommentarer SBKs kongresshandlingar
(https://www.brukshundklubben.se/kongresshandlingar_2021)

d. Tina har fått frågor om avelsutbildningarna. Avelsrådet ska förtydliga
prioriteringsordningen och bestämma datum. Frågor hänvisas till
avel@sask.nu.

§16. NÄSTA MÖTE
Nästa möte är 12 september kl 20.00 på Teams.

§17. MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet Mötesordförande

_______________________________________ ________________________________________
Tina Sperring Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Erika Fundberg
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Erika Fundberg (30 Aug 2021 11:06 GMT+2)

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