Protokoll styrelsemöte 2020-03-29
Närvarande: Ingela Qvirist, Maria Romner, Ulli Samuelsson, Cari Hansson, Emma
Sandfjord, Jenny Nyberg, Jenny Åström
Anmält förhinder: Lea Edberg

1

Mötets öppnande:
Ingela hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2

Justeringsperson:
Emma valdes

3

Presentation av oss, tankar inför året och
ansvarsfördelning:
Samtliga i styrelsen presenterade sig och berättade lite om vilka
förväntningar man har och vad man brinner lite extra för. Det
klargjordes att samtliga i styrelsen förväntas delta på alla
styrelsemöten och att man bidrar till verksamheten, oavsett om
man är ordinarie ledamot eller suppleant. Alla är lika viktiga.

4

Dagordning:
Dagordningen gick igenom och godkändes

5

Föregående mötes protokoll:
Föregående möte var det konstituerande möte styrelsen hade
direkt efter årsmötet. Cari får i uppdrag att skriva ett
protokollsutdrag och skicka till Maria, så att hon kan ordna med
banken med vilka som är firmatecknare.

6

Protokollföring av beslut tagna utanför styrelsemöten (per
capsulam):
P g a coronaviruset ställer vi in lägret som skulle avhållit i maj.
Deltagarna får tillbaka sina anmälningsavgifter helt, under
förutsättning att klubben inte behöver betala något för bokningen
av lägerplatsen. Om klubben behöver betala något, behåller vi en
del av anmälningsavgiften, så att utgiften täcks.

Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK).
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras;
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu
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7

Inkomna och utgående skrivelser:
Info ang att kongressen är uppskjuten till i oktober. Ingen åtgärd i
dagsläget
Info ang att regelrevideringskonferensen är uppskjuten till oktober.
Ingen åtgärd i dagsläget.
Protokollsutdrag från SKK avelskommitté ang parning NBTxNBT:
beslut bordläggs till nästa möte. Styrelsen ber avelsrådet hämta in
mer kunskap till dess.

8

Avelsrådet:
a. Sammansättning av rådet: Liza Hasselquist, Jeanette
Forssman, Marie Johansson, Susanna Skoglund. Ulli är
styrelsens kontaktperson till avelsrådet.
b. Avelsutbildningen: slutuppgiften är lämnad till deltagarna.
Styrelsen avvaktar besked om vilka som blir godkända. Cari
bjuder in Ingela till FB-gruppen, samt övriga
styrelsemedlemmar, så de kan få en bild av hur utbildningen
ser ut.
c. RAS – Ingela skriver in vårt utkast i den mall SBK/SKK har. Cari
skickar mallen till Ingela. Emelie hjälper Ingela i arbetet som
sedan skickas till John Örvill/SBK avel och hälsa.
d. Fortlöpande arbete: e. Övrigt: -

9

Medlemsfrågor
a. Diplom (MH, championat/korning): Ingela skriver och skickar ut
diplomen för championat samt korning. Emma trycker upp och
skickar ut diplomen för MH, inklusive kull-MH. För att få ett
kull-MH, ska 100% av kullen genomfört MH. Finns det
exporterade valpar eller någon valp dött innan 18 månaders
ålder, får dessa individer räknas bort.
b. Brev till valpköpare: skickat mars 2020, Cari skickar
c. Brev till medlemmar som inte förnyat medlemskapet (skickat
mars 2020) Maria skickar. Cari skickar brevmallen.
d. Brev till uppfödare: skickat i februari 2020. Från och med
årsskiftet 2020/2021, kommer perioden för att ligga med på
uppfödarlistan ändras till 1 januari till 31 december.

Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK).
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras;
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu
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10 Verksamheten
a. MH/MT/exteriörbeskrivning
i. MT Uddevalla 18 april, Cari har kontakt med arrangören
för att se om arrangemanget går att genomföra.
ii. MH/MT/exteriör Sjöbo 9 augusti
iii. Exteriör Backamo 28 juni
b. Läger 21-24 maj. Ställs in p g a coronaviruset.
c. Vallanlagstest 22 maj, i SvKVs regi. Ställs in.
d. Rasmästerskapen i bruks (alt. aussie-SM?) 27-28 juni:
e. Rasspecial 28 juni:
f. Aussie-SM i rallylydnad och lydnad 9-20 september
g. Rasmästerskap i agility och vallning: Vi avvaktar med dessa
arrangemang pga Coronan. När restriktionerna lättar ser vi
över möjligheterna.
h. Övriga medlemsaktiviteter: Styrelsen avvaktar med att
planera för uppfödarträff, p g a coronaviruset
11 Rapporter
a. Delegerade frågor (inom styrelsen eller till externt forum)
b. Hemsidan (allmänt samt statistik): se bil 1
c. Facebook:
i. reflektioner över de senaste inläggen
ii. påminnelse om MT i Uddevalla 18 april
d. Tidningen: nästa deadline 20 maj
e. Övrigt: 12 Ekonomi
a. Ekonomisk status i förhållande till budget: se även bil 2
Februari slutade på +17547 kr.
INTÄKTER
Medlemmar 14500
Läger 4500
Lydnadsdag 3000
Exteriör 1480
Uppfödarlistan 1400
Sponsorhuset 483
Diplom 60
SUMMA 25423
Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK).
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras;
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu
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KOSTNADER
Org.konf. -3610
MT -1500
Exteriör -1226
Medlemskostnader (porto) -1015
Kontorsmaterial -268
IT-tjänster -159
Bank -98
SUMMA -7876
På kontot vid månadens slut 228 022 kr

b. Effekt av ev inställda arrangemang pga Coronaviruset:
styrelsen diskuterade effekterna på ekonomin. Om intäkterna
minskar pga att vi inte kan genomföra arrangemang som ger
intäkter till föreningen behöver vi se över kostnaderna.
c. Studiefrämjandet: d. Intäkter Sponsorhuset: e. Övrigt: 13 Övriga frågor
a. Utskick till godkända exteriördomare: bordlades
b. Kartläggning och uppdatering av vad som anges på olika
hemsidors raspresentation: vem tar över efter Anna-Karin?:
bordlades
14 Kvarstående frågor till nästa möte eller frågor som ska
delegeras.
a. Lisa får i uppdrag att sammanställa en skrivelse till SKK med
synpunkter och praktiska konsekvenser som tomma
stamtavlor för ASCA-registrerade hundar/avelsdjur ger. Lisa
kollar upp hur Svak gör betr BC-importer som ej har FCI
stamtavlor. Lisa har gjort ett förslag till styrelsen.
b. ASCA-resultat till Lathunden: Henrik har fått
inloggningsuppgifter från Emma och ska kolla när tid ges om
han ev. kan lyckas få in dessa resultat i Lathunden.
c. Länka till SvKv samt ASCA på hemsidan, om möjligt.
15 Information till medlemmarna:

Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK).
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras;
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu
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Ingela skriver ett inlägg på FB samt på hemsidan i vilket hon
informerar medlemmarna om lägget i klubben och vilka aktiviteter
som är på gång etc.
16 Nästa styrelsemöte:
2020-05-10 kl 19.00. Antingen via telefon eller via messenger.
17 Mötets avslutande:
Ingela avslutade mötet

Vid protokollet

_______________________

Mötesordförande

____________________________

Justerare

______________________

Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK).
Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras;
mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker
genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, framför allt uppfödare
emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu
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