
Protokoll styrelsemöte SASK
10 Oktober 2021 kl. 19.00
Via Teams
Närvarande: Carina Lindström, Maria Romner, Jenny Nyberg, Erika Fundberg, Liz
Knutsson, Tina Sperring och Jenny Åström,
Frånvarande: Agnetha Andersson och Lea Edberg

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

§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Maria.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.

§4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokollet föredrogs av Tina.

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

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

§7. AVELSRÅDET
Diskussion gällande framtida avelsutbildningar och hur dessa ska genomföras.
Frågan tas upp på RASK om andra klubbar har något liknande. Eventuellt behöver
vi fler personer till avelsrådet.

§8. VALLNINGSKOMMITTÉN
Inget att rapportera från vallningskommittén. Tina kontaktar gällande status
samt om någon har möjlighet att skriva om RM i nästa tidning.

§9. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
Emelie har bestämt sig att hoppa av pga sjukdom. Eventuellt behöver vi fler
personer till arrangenangskommittén. Maria kollar gällande rasklubbstorget,
sista anmälan 30 oktober.
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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



§10. AUSSIETIDNINGEN
Vi har fått in nytt folk till tidningen och det verkar fungera mycket bra! Carina har
sett utkast på tidningen om bruks, ser bra ut! Nästa nummer kommer vi att
rapportera från rasmästerskapen. Jenny kollar med vinnarna i lydnad, rally och
agility. Erika kollar med vinnarna i bruks. Tina kontaktar vallningskommittén.
Agneta skriver ihop standardfrågor att skicka till rasmästarna.
Dropbox business ska köpas in till tidningen.

§11. MEDLEMSFRÅGOR
Antalet medlemmar är nu 777 st varav 697 är ordinarie medlemmar. Inga övriga
medlemsfrågor.

§12. VERKSAMHETEN
a. En enkät har skickats ut från SBK gällande tempen på organisationen. Vi

diskuterade enkäten och fyllde i den.

§13. RAPPORTER
Inga inkomna rapporter.

§14. EKONOMI
På kontot vid månadens slut 361 037 kr. Bifogat finns rapporter.

§15. ÖVRIGA FRÅGOR
a. MASH Design har hört av sig gällande samarbete men vi är en liten klubb

så tyvärr tror vi inte intresse eller lönsamhet för MASH finns.

§16. NÄSTA MÖTE
14 November kl 20.00 på Teams

§17. MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades.

Vid protokollet                                                                Mötesordförande

_______________________________________                            ________________________________________
Tina Sperring                                                                   Carina Lindström
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https://adobefreeuserschannel.eu2.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGgpCyJrPBqMTYDzpOKklrm2uUcI3HjKO


Justerare

________________________________________
Maria Romner
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Maria Romner (Oct 15, 2021 16:53 GMT+2)
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