	
  

DAGORDNING SASKs ÅRSMÖTE 8 MARS 2015
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för:
a) erhållna championat
b) Årets Aussie 2014.
§ 3 Fastställande av röstlängden.
§ 4 Val av mötesordförande.
§ 5 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
justera protokollet.
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
§ 8 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
§ 9 Fastställande av dagordningen.
§ 10 Genomgång av:
a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och
uppdrag från föregående årsmöte,
b. avelsrådet informerar om sina projekt samt en första utvärdering av RAS.
c. balans- och resultaträkning och
d. revisorernas berättelse.
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
förlust.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
§ 13 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. verksamhetsplan
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast
följande verksamhetsår,
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. motion ang skapande av hanhundslista på hemsidan
e. andra ärenden vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet
eller ekonomi.
§ 14 Beslut i ärenden enligt punkt 13.
§ 15 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
§ 16 Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
§ 17 Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.
§ 18 Val av valberedning enligt § 10.
§ 19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–18.
§ 20 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
under punkt 14.
§ 21 Mötets avlutande
Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om mötet så
beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.
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Svenska Australian Shepherdklubben, SASK

Verksamhetsberättelse 2014
Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2014.
Styrelse
Styrelsen har från föregående årsmöte haft följande sammansättning:
Ordförande: Jeanette Forssman
Vice ordförande: Veronica Hagéus
Sekreterare: Cari Hansson
Kassör: Maria Jönsson
Ledamot: Jessica Nyström, avgick 11 mars. Suppleant Ingrid Wigur har tjänstgjort som
ledamot under året.
Ledamot: Per Edorson
Ledamot: Åsah Holmqvist
Suppleant: Ingrid Wigur, se ovan.
Suppleant: Emma Farhang
Revisorer
Ordinarie har varit Jane Avena och Johanna Biderman.
Suppleanter har varit Marie Bertilsson och Camilla Appelgren.
Valberedning
Karin Fries (sammankallande), Ingela Bergare och Marie Larsson.
1. Årsmöte och styrelsemöten
Utöver årsmötet den 9 mars på Norrköping BK har styrelsen har haft 10 protokollförda
styrelsemöten under året. Mellan sammanträdena har kontakt upprättshållits via telefon och
e-post.
2. Medlemsstatistik
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2014 var 700 st, med medlemskap enligt följande:
Ordinarie 589
Familjemedlem 23
Ungdom 87
Utlandsmedlem 2
Hedersmedlem 2
Jämfört med 31/12 2013 har antalet medlemmar minskat med åtta. Antalet ordinarie
medlemmar har ökat med 13 eller 2 %. Samtidigt har antalet familjemedlemmar minskat med
sex och ungdomsmedlemmar minskat med 13. I genomsnitt för 2014 har vi haft ca 708
medlemmar. Motsvarande siffra för 2013 var ca 697.
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Det fanns 2589 Australian Shepherds registrerade hos jordbruksverket i Sverige per den
2014-12-31, fördelade på 2149 ägare. Jämfört med 2013 har antalet registrerade hundar ökat
med 202 eller ca 8 % medan antalet ägare har ökat med 180 eller ca 9 %.
3. Ekonomi
Verksamheten 2014 var budgeterad för ett mindre underskott. Under året gavs klubben
möjlighet att till ett gynnsamt pris förvärva två omgångar vepor respektive roll-ups att kunna
använda för framtida events. Underskottet blev därför något större än budgeterat. Det bör
framhållas att kostnaden för vepor och roll-ups är av engångskaraktär och medför ingen
löpande kostnad för den kommande verksamheten. Verksamhetens intäkter har uppgått till ca
219 683 kr och kostnaderna till ca 238 667 kr. Jämfört med 2013 har omsättningen minskat
från 280 900 kr till 219 683 kr eller med ca 22 %.
4. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar
SASK har deltagit vid:
• 1–2 feb, SBKs organisationskonferens.
• 16–17 mars, konferens för exteriörbeskrivare, Södertälje BK
• 26 april, informationsträff IKV
• 17–18 maj, SBK kongress, Sollentuna
• Exteriörbeskrivarutbildning
• 4–6 juli, valpbeskrivarutbildning
• 7–9 november, SBKs RAS/D-RUS konferens, Södertälje
• 15–16 nov, SBKs regelrevideringskonferens.
5. Avelsråd
Avelsrådet har utvecklat ett avelsutbildningsprogram för uppfödare, hanhundsägare och
avelsintresserade samt genomfört en pilotutbildning 8-10 augusti

Andra områden som gruppen på olika sätt arbetat med är t.ex:
• Valphänvisningskrav
• Hanhundslista
• Egen sida på klubbens hemsida med diverse information (se nedan under bl a Hälsa)
• Skapat en Facebook-grupp för uppfödare och hanhundsägare
• Informerat och utbildat genom artiklar i tidningen
Arbetet med ovanstående och liknande frågor fortlöper enligt förslag till verksamhetsplan.
5.1 RAS – Rasspecifika avelsstrategier
Ett viktigt arbete som genomfördes under 2013 och som fastställdes på årsmötet 2014 var det
reviderade RAS-dokumentet godkändes av SKK 6 september 2014.
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6. HÄLSA
6.1 Förteckning över hundar som drabbats av epilepsi, EP-lista
Under året beslutade styrelsen att på klubbens hemsida publicera de hundar som fått en EPdiagnos dokumenterad av veterinär. Hundarna är publicerade med sina namn samt
registreringsnummer. Dessutom publiceras den drabbade hundens föräldrar med namn och
registreringsnummer. Det är frivilligt för den enskilde ägaren att skicka in en kopia samt
reg.nr på sin drabbade hund. Styrelsen har även tagit fram ett brev som kan skickas till dem
som drabbats, för att informera om denna registrering.
6.2 Övrigt Hälsa
ASHGIs texter om EP, shaking legs och två cancerformer har översatts och publicerats på
hemsidan.
6.3 Lathunden
SASK har 3 licenser för Lathunden: Huvudlicensen finns sedan november 2013 hos Per
Edorson. Övriga två har Lena Stangvik respektive Karin Blom, som båda ingått i
avelsrådet under året.
6.4 Mentalbeskrivningar/Mentaltester
Det har inte arrangerats något MH i klubbens regi under året. Klubben har stått som
ansvarig för ett uppfödar-MH i Gnesta, den 15 november, där 6 hundar beskrevs. Två MT i
klubbens regi har genomförts: Ett i Heby, 1 maj (8 hundar) och ett i Sjöbo, 12 oktober (5
hundar).
6.5 Exteriörbeskrivningar
Exteriörbeskrivningar har arrangerats i samband med rasmästerkapen i bruks och lydnad,
samt i samband med MT:t i Heby och mentalhelgen i Lilla Edet.
7. Uppfödare
7.1 Uppfödarlista
Uppfödarlista har funnits på hemsidan för de uppfödare som önskar vara med. För att stå med
behövde man betala 200:-samt att man redovisade sina avelsresultat. Den 31 december 2014
fanns det 35 uppfödare på listan.
8. TÄVLINGAR
8.1 Årets Aussie 2014
Resultatet av de hundar som har blivit Årets Aussies i respektive gren kommer att presenteras
på årsmötet den 8 mars 2015 på Norrköpings BK.
Samtliga regler för Årets Aussie har setts över och förtydligats inför inrapporteringen av
resultat 2014 och grenarna IPO; BSL samt Patrullhund har tillkommit. Inrapporteringen har
förenklats genom en enkät på klubbens hemsida. Svenska Australian Shepherdklubben vill
rikta ett stort tack till webmaster som utvecklat och implementerat funktionen på hemsidan.
8.2 Rasspecial
5 juli, Bjuv brukshundklubb
Domare: Janne Kronstam
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Antal: 59 hundar var anmälda varav 14 var valpar.
Rasmästare: Ki-Ro-Ma´s Hardcore Harrysson
Ansvarig för utställningen var Sandra Wesa.
Från styrelsen fanns Jeanette Forssman på plats.
Parkering och servering skedde i samarbete med Bjuv brukshundklubb.
8.3 Rasmästerskap i Rallylydnad
5 juli i samband med Rasspecialen.
Ett officiellt prov i Nybörjar- till Mästarklass.
Domare: Jytte Sigsgaard, Monique Wrambeck
Antal: 86 hundar varav 18 aussies.
Ansvarig för tävlingen var Jeanette Forssman
Det utsågs en rasmästare i varje klass. Nybörjarklass: Fofalents´s Eos. Forstäningsklass:
Missnutt´s Crystal Mino. Avanceradklass: Chess Player Grafton. Mästarklass: Real Sugar
Ebony
8.4 Vallning/Guldtackan
1–3 augusti, Klämmestorp
Introduktionsdag (1/8), tävlingsdag (2/8) och vallningskurs (3/8).
Domare: Isi Awes
Antal: 10 ekipage anmälda till tävlingen, varav 8 kom till start. Segrare: Black Zone´s
Hiawatha Of Iroqouis
Huvudansvarig: Maja Fredriksson.
8.5 Rasmästerskap i bruks och lydnad
5–7 september, Håverud/Mellerud
Ett officiellt prov i bruks och lydnad.
Domare: Dolores Axelsson, Ewa Melander-Jansson, Björn-Åke Jansson, Stefan Axelsson,
Anna Brinning, Caria Stjernborg
Antal: 54 hundar varav 47 aussies.
Huvudansvarig: Maria Ihrén
Rasmästare: Appellklass sök: Arelidsaussies Nirvana*. Elitklass sök: Blue Wingfire´s X Of
Quick Step*. Appellklass spår: Sugarwind´s Salomon. Lägreklass spår: Windedos Xanté.
Högreklass spår: Blue Wingfire´s Leaps´Joy. Elitklass spår: Mivinna´s Auralux.
Lydnadsklass I: Borweiler´s Blue Boldo. Lydnadsklass II: Chess Player Alice Springs.
Lydnadsklass III: Ojoy´s Dalwhinnie. Lydnadsklass Elit: Mivinna´s Auralux.
Från styrelsen fanns Cari Hansson, Åsah Holmqvist och Emma Farhang på plats.
8.6 Officiell Rallylydnadstävling
I samband med rasmästerskapen i lydnad och bruks, genomfördes den 5 september ett prov i
rallylydnad, Nybörjar- till Mästarklass.
Domare: Jana Himmel
Antal: 30 hundar, varav 11 aussies.
Huvudansvarig: Maria Ihrén
*= hunden har inte uppnått uppflyttning/certpoäng
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9. AKTIVITER
9.1 Lokalområden, s.k. LO:n
Styrelsens mål är att det ska bli enklare att genomföra det som den enskilde medlemmen är
intresserad av och även att få större spridning geografiskt. Alla medlemmar har nu möjlighet
att själva eller ihop med andra i sin region eller nationellt anordna aktiviteter och events.
9.2Intresseföringen Kroppsvallarna, IKV
Klubben har deltagit i ett informationsmöte som IKV höll i Stockholm i mars 2014. Klubben
följer den fortsatta utvecklingen med ett positivt intresse.
9.3 Övrigt
Styrelsen har arbetat fram en enkät som kan användas efter ett SASK-evenemang. Detta för
att säkerställa kvaliteten samt för att utveckla innehållet till kommande evenemang. Enkäten
har använts efter klubbarrangemang sedan sommaren 2013.
9.4 Redovisning av lokala aktiviteter
• 23 mars, Uppfödarträff (LO Västra)
• 1 maj, MT och exteriörbeskrivning, Heby (LO Östra)
• 24–25 maj, Vallningskurs, Askeröd (LO Södra)
• 14–15 juni, Mentalhelg, Lilla Edet (LO Västra)
• 1–3 augusti, Guldtackan, vallningskurser och tävling, Klämmestorp (LO Västra)
• 5–7 september, RM i bruks och lydnad, Håverud/Mellerud (LO Västra)
10. PR/INFO
10.1 Hemsidan
Webbmaster: Henrik Danielsson. Även Gunilla Erlandsson har under året fungerat som
webbansvarig. Sidan har under året fortlöpande uppdaterats och reviderats.
10.2 Arbetsutskott för PR/Info
Styrelsen har haft ett arbetsutskott som jobbat med PR/info-frågor under året. Utskottet har
bestått av Veronica Hagéus, Jessica Nyström (t.om. 11 mars), Jeanette Forssman och Ingrid
Wigur. Personerna har under årets arbetat med och tagit fram bl.a.:
• Två utställnings- och mäss-kit har tagits fram bestående av en rollup och en väggvepa.
• Kalendrar för 2015 producerades i 120 exemplar
• Ett tilltryck av raskompendiet (från 2012) om 100 exemplar har producerats.
• Klubbmärken har sålts i set om 3 klister- och 2 tygmärken.
• Kalendern, raskompendiet och klubbmärken har sålts på mässor och via beställning.
• Uppdaterad informationsfolder har tryckts i 500 exemplar. Den finns att beställa
kostnadsfritt för uppfödare som önskar dela ut den till valpspekulanter och har delats ut på
Stockholms Hundmässa.
10.3 Mässor/evenemang
• 3-6 januari My Dog, Göteborg. SASK hade en rasmonter.
• 22 november, officiell utställning Åstorp, SASK hade en rasmonter.
• 13-14 december, Stockholm Hundmässa, Stockholm. SASK hade en rasmonter.
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10.4 Aussietidningen
Redaktör: Veronica Hagéus. Redaktionsråd: Veronica Hagéus, Jessica Nyström (t o m 11
mars), Jeanette Forssman. Ansvarig utgivare: Jeanette Forssman. Under 2014 har tidningen
utkommit med fyra nummer. Ett par företagsannonser har sålts under året.
10.5 Till nya medlemmar i SASK
Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev som styrelsen tog fram 2013, tillsammans med sitt
medlemsbevis och senaste nr av Aussietidningen. Medlemsansvarig har varit Veronica
Hagéus.
10.6 Facebook
Klubbens officiella FB-grupp har varit aktiv under året. Det har hållits många intressanta
diskussioner där och stämningen har varit god. Styrelsen har använt gruppen till att föra ut
information till medlemmar och intresserade av rasen. Facebook-gruppen ökar hela tiden i
antal medlemmar och vid årskiftet var det nästan 1 900 st.
10.7 Tavla
Reproduktionerna av den canvastavla som målades 2013 på uppdrag av SASK, har under året
delats ut till Sandra Wesa och Maria Ihrén som tack för deras stora arbetsinsatser i samband
med Rasspecialen och Rasmästerskapet.
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande.
Styrelsen vill också framföra sitt tack för förtroendet under det gångna året.

____________________________
Ordförande: Jeanette Forssman

________________________________
Viceordförande: Veronica Hagéus

____________________________
Sekreterare: Cari Hansson

________________________________
Kassör: Maria Jönsson

____________________________
Ledamot: Ingrid Wigur,
tjänstgörande suppleant

________________________________
Ledamot: Per Edorson

____________________________
Ledamot: Åsah Holmqvist

________________________________
Suppleant: Emma Farhang
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Verksamhetsplan 2015	
  
Sprida information om rasen, om dess egenskaper som vall- och brukshund via:	
  
• Hemsidan, som utgör klubbens officiella kanal till medlemmarna. Den ska vara fortsatt
attraktiv och faktafylld.
• Medlemstidningen som utkommer 4 ggr/år.
• Klubbens Facebooksida, som ska vara fortsatt seriös och trevlig.	
  

Arbeta för en sund utveckling av rasen såväl exteriört, hälsomässigt som mentalt	
  
• Verka för goda förutsättningar för ett aktivt Avelsråd (enligt SKK:s riktlinjer).
• Verka för att avelsutbildningen kan starta efter genomförd pilotutbildning på webben och en
fysiskt.
• Upprätthålla god registervård i Lathunden
• Om möjligt registrera ASCA-tävlingsresultat i Lathunden.
• Verka för att nå ut till icke medlemar och då i första hand avelsintresserade
• Verka för att implementera klubbens Rasspecifika avelsstrategier, RAS, hos klubbens
medlemmar, genom information via avelsutbildningen, valphänvisningsregler, klubbtidning
och hemsida.
• Fortsätta att arbeta för utveckling av mentalindex genom att följa det arbete som görs, för att
kunna besluta om lämpliga strategier för SASK.
• Verka för att MH genomförs inom alla LO, men även MT om efterfrågan finns.
• Verka för att exteriörbeskrivningar genomförs i olika delar av landet om efterfrågan finns.
• Verka för att vallningsaktiviteter genomförs på olika platser.
• Utbilda funktionärer inom olika områden om elevunderlag finns.	
  
	
  

Erfarenhetsutbyte och rasträffar	
  
• Uppmärksamma medlemmar som arbetar förtjänstfullt med sina hundar.
• Efter förmåga och medlemsintresse anordna läger.
• Anordna årlig officiell utställning s.k. rasspecial.
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• Anordna officiellt rasmästerskap i bruks, lydnad och rallylydnad.
• Anordna tävling/klubbmästerskap i vallning.
• Främja samarbetet med ASCA-klubbarna i Sverige och övriga Europa.
PR/info	
  
• Medverka vid större mässor och events med rasmonter.
• Producera Aussiekalender för 2016.
• Sälja klubbmärken, raskompendier och kalendrar via mässor och beställning.
• Verka för att hitta sponsorer och annonsörer till klubbarrangemang och tidning.	
  
	
  

Klubbens centrala arbete	
  
• Uppmuntra till nya medlemskap
• Uppmuntra uppfödare till att stå med på uppfödarlistan samt att delta i avelsutbildningen.
• Fokusera på det som är viktigt för rasklubben och verka för att arrangemang som genomförs
av klubben inte redovisar underskott.
• Uppmuntra delaktighet och engagemang i SASK-aktiviteter bland klubbens medlemmar.
• Dela ut klubbens utmärkelser (diplom) vid årsmötet för erhållna championat (stambokförda i
SKK hunddata), korningar, tjänstehundstitlar, GK VP samt ASCA WTCH.
• Ha kontakt med Intresseföreningen Kroppsvallarna, IKV, för att få aktuell information om
arbetet med och utveckling av deras kurs-, prov- och tävlingsverksamhet för de
kroppsvallande raserna, samt om möjligt bistå med kunskap/resurser.
• Medverka på utbildningar, möten och aktiviteter som SBK, SKK samt andra intressenter
anordnar.
• Utse ”Årets Aussie” i olika grenar.

Inriktning 2016	
  
Inriktningen för 2016 är att fortsätta verksamheten som 2015 och med särskilt fokus på att
värna om rasens utveckling genom att stötta uppfödare med utbildning, statistik och
information.

2	
  
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 www.sask.nu	
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Svar på motion från Adina angående att ha ”hanar tillgängliga
för avel” på hemsidan
En motion till årsmötet har inkommit till styrelsen den 16 oktober 2014.

Motionen
Hej! Jag har ett förslag om att ni ska ha någon form av hanar tillgängliga för avel på er
hemsida. Så både uppfödare större som mindre verksamhet kan hitta en hane för sin tik. Då
det i nu läget kan vara svårt att hitta en bra hane för sin tik eller att hanen inte är tillgänglig.
Med lite förslag på krav för att få ha sin hane på hemsidan. 	
  
Så förslaget på utseende är: 	
  
Bild på hanen	
  
Namn:	
  
Reg.nummer: 	
  
Efter:	
  
Under:	
  
Född:	
  
Färg:	
  
Svanslängd: 	
  
Hd: A- B	
  
ED: Ua/0	
  
Ögon: Ua	
  
DNA test: Är ett plus	
  
MH/MT: MH med 1-2 på skott, inga kvar stående rädslor, medelhög nyfikenhet (kan inte siffrorna på
det nu)	
  
MH diagram: 	
  
Meriter: Minst en titel. ex bruks, vallning, agility, rally m.m. 	
  
Tidigare kullar: 	
  
Uppfödare:	
  
Ägare: 	
  
Kontakt uppgifter: 	
  
Hemsida/blogg: 	
  
Hoppas ni gillar det	
  
Mvh Adina

Styrelsens svar på motionen
Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) tackar motionären för förslaget. SASK delar
motionärens uppfattning att relevanta uppgifter om aktuella avelshanar är önskvärt. SASK:s
avelsråd arbetar redan med en förteckning över hanar på klubbens hemsida www.sask.nu.
Avelsrådet har efter uppföljning av avelsläget i rasen på sidan för "Avel" lagt ut information
om graden av användande för hanhundar, lämpliga gränser för antal avkommor och vad
överanvändande kan få för effekter. Det finns också en aktuell lista över avelshanar i Sverige
med antal avkommor och i vilken utsträckning dessa sedan har använts. Fortsatt arbete med
detta område pågår med inriktning att utveckla en ”hanhundslista” med utgångspunkt bl.a. i
Svenska Australian Shepherdklubbens RAS-dokument och som i stort innehåller det som
motionären föreslår. Hanhundslistan planeras att tas i bruk under 2015. Det motionären
föreslår är således redan påbörjat och motionen lämnas därför utan åtgärd.
Styrelsen 2015-02-14

