
Protokoll fört vid
ÅRSMÖTE för SVENSKA AUSTRALIAN 
SHEPHERDKLUBBEN
Tid: Söndagen den 8 mars 2015 klockan 12.00
Plats: Norrköpings Brukshundklubb, Norrköping

§ 1 Årsmötets öppnande
Ordförande Jeanette Forssman hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§ 2 Utdelande av SASKs utmärkelser och priser för:
a) Godkänd korning; Lotta Ollander och Blue Alert´s Krakel Spektakel, 
Chatarina Zachrisson och Missnutts For Ever Aniara, Zandra Hamrén och 
Trustful Hot Samba, Jessica Nyström och Dragonora WhamBam Thank U 
Mam, Malin Rosén och Dragonora Lil Hot Tigerlilly, Jenny Lindqvist och 
Smiling Diamond´s Oriental Bazzar, Carina Berglund och Easy 
Unforgettable
b) Erhållna championat m.m:
NordUCH: Linnea Lundberg och Spinnrockens Tindra
SEBCH spår: Eva-Britt Öberg och Chess Player´s La Bohéme, Mia 
Oskarsson och MiVinna´s Auralux
SEBCH: Mia Oskarsson och MiVinna Auralux
SVCH: Cari Hansson och Blue Alert´s Almería, Carina Berglund och Easy 
Unforgettable
SELCH: Chess Player´s La Bohéme
SEHtMCH: Zandra Hamrén och Östra Greda Money On The Table
C.I.B: Linnea Lundberg och Spinnrockens Tindra
TJH: Cassandra Wikgren och Limistars The Winner Takes It All 
c) Godkänt vallprov nöt: Susanna Skoglund och Sugarwind´s Yedida
d) WTCH: Lena Stangvik och Windedos Smilla
e) RLD M: Emma Pettersson och Limistars Escada, Inga-Lill Ohlsson och 
Tillyhills Oops A Daizy, Jeanette Borgström och Missnutt´s Enjoyful Boogie
f) Årets Aussie 2014 (bil 1):
Agility: O’mullans Chocolate Gobby
Bruks: Spår: MiVinna´s Auralux Sök: Blue Wingfire´s X Of Quick Step 
Rapport: Winsome Pack´s Dakota Dice Patrullhund: Chess Player Patek 
Philippe
Lydnad: MiVinna Auralux
Utställning: Easy Unique
Vallning (VP): Sugarwind´s A Great Warrior
Feestyle: Force Galaxie’s Fairy Bell 
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Heelwork To Music: Östra Greda Money on the Table
Rallylydnad: Real Sugar Ebony
ASCA: Sugarwind´s A Great Warrior
BSL: Trustful Hot Samba
IPO:Keep Smiling´s Lone Star
Allround: Force Galaxie´s Fairy Bell
§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 12 röstberättigade medlemmar.
§ 4 Val av årsmötes ordförande samt anmälan om styrelsens val av
protokollförare
Förslag: Till ordförande för årsmötet föreslogs Nina Mellfors.
Årsmötet beslutade att välja Nina Mellfors till mötesordförande.
§ 5 Styrelsen anmälde Cari Hansson som sekreterare för årsmötet.
Årsmötet beslutade att välja Cari Hansson till sekreterare för mötet.
§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte
mötesordföranden justera protokollet
Förslag: Christina Holmqvist och Ingrid Wigur
Årsmötet beslutade att välja Christina Holmqvist och Ingrid Wigur.
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 3
Endast medlemmar närvarande.
§ 8 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Beslutades att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 9 Fastställande av dagordning
Årsmötet beslutade att fastställa den föreslagna dagordningen.
§10 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014
a) Verksamhetsberättelsen för 2014 gicks igenom med följande 
kommentarer: till
årsmötesprotokollet ska de personer som ingått i avelsrådet under året 
namnges samt att listan på Rasmästare kompletteras med förarnas namn. 
Rasmästare Spår, elitklass: Mia Oskarsson och MiVinna´s Auralux, 
högreklass: Caria Persson och Blue Wingfire´s Leaps´Joy, lägreklass: Stig 
Stangvik och Windedos Xanté, appellsklass: Ingela Wall och Sugarwind´s 
Salomond. Sök, Elitklass: Peder Odehag och Blue Wingfire´s X Of Quick 
Step, appellklass: Klara Pihl och Arelidsaussies Nirvana.
Rasmästare Rallylydnad, Nybörjarklass: Anna-Karin Malm och Fofalents
´s Eos, Fortsättningsklass: Elisabeth Olsson och Misnutt´s Crystal Mino, 
Avanceradklass: Britt Ohlsson och Chess Player Grafton, Mästarklass: 
Camilla Åkesson och Real Sugar Ebony.
Rasmästare Lydnadsklass, Elitklass: Mia Oskarsson och MiVinna´s 
Auralux, Lydnadsklass III: Louise Friberg och Ojoy´s Dalwhinnie, Klass II: 
Lina Holmström och Chess Player Alice Springs, Klass I: Sandra Svensson 
och Bordweiler´s Blue Boldo.
Avelsrådet har under året bestått av Lena Stangvik, Anna Brinning-
Karlsson, Jeanette Forssman, Karin Blom, Towe Ekman och Cari Rörström.
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Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen med dessa 
tillägg och
lägga den till handlingarna.
b) En genomgång av den sammanställning av olika SBK raser samt den 
uppställning som SBK gjort för RAS, redovisades. SASK kan konstatera att 
antalet genomförda MHn ökar sakta. Antal HD samt AD-röntgade ligger 
ganska konstant. Antal individer som deltar på bruksprov sjunker något. 
Antal individer som exteriörbeskrivs sjunker. Antalet hundar som deltar på 
utställning sjunker. (bil.2)
c) En genomgång av balans- och resultaträkning gjordes
d) Revisorernas berättelse och förslag föredrogs enligt revisionsberättelse 
(bil.2).
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om
disposition av vinst eller förlust
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning och 
godkänna
styrelsens förslag om att föra över årets vinst till ny räkning.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet.
I beslutet deltog ej styrelsens medlemmar.
§ 13 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag angående:
a) Verksamhetsplan för 2015 presenterades och diskuterades.
b) Rambudget för 2015 samt preliminär budget för 2016 diskuterades.
c) Medlemsavgift för år 2016
Förslag från styrelsen är oförändrad uttag av medlemsavgift för klubben 
vilket
innebär en avgift på 200 kr utöver SBK:s centrala avgift. Detta innebär för
närvarande 550 kr för helbetalande, 200 kr för delbetalande samt 100 kr 
för
familjemedlem. Styrelsen har bemyndigande att höja avgiften för 
helbetalande
medlem under året om en högre central avgift fastställs vid kongressen.
d) Motion ang. inrättande av en hanhundslista på klubbens hemsida. Då 
arbetet med att ta fram en sådan lista pågår föreslår styrelsen att 
motionen lämnas utan åtgärd.
e) Andra ärenden samt motioner vilka styrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser
för verksamheten eller ekonomin. 
§ 14 Fastställande av/beslut om:
a) Verksamhetsplan för år 2015
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2015.
b) Rambudget för 2015 samt preliminär budget för 2016
Årsmötet beslutade att godkänna rambudgeten samt budgetförslaget
c) Medlemsavgift för år 2016
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Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt förslag i § 13, 
dvs.
oförändrad; 200 kr utöver SBKs centrala avgift: Helbetalande 550 kr,
delbetalande 200 kr. Styrelsen bemyndigas att ändra avgiften för 
helbetalande
vid ev. förhöjning av förbundets avgift.
d) Motioner ang. inrättande av en hanhundslista på hemsidan.
Årsmötet beslutade att lämna motionen utan åtgärd.
§ 15 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål
Styrelsen hänvisade till verksamhetsplanen som presenterats och 
godkänts.
§ 16 Val av rasklubbsstyrelse samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning
a) Ordförande – Nyval 1 år
Valberedningens förslag: Jeanette Forssman
Årsmötet beslutade att välja Jeanette Forssman
b) Vice ordförande – Omval 2 år
Valberedningens förslag: Veronica Hagéus
Årsmötet beslutade välja Veronica Hagéus
c) Kassör – pågående
d) Sekreterare – Omval 2 år
Valberedningens förslag: Cari Hansson
Årsmötet beslutade att välja Cari Hansson
e) Ledamot 1 – Nyval 2 år
Valberedningens förslag: Emma Sandfjord
Årsmötet beslutade välja Emma Sandfjord
f) Ledamot 2 – Pågår
g) Ledamot 3 – Pågår
h) Suppleant 1 – Nyval 2 år
Valberedningens förslag: Christina Holmqvist
Årsmötet beslutade välja Christina Holmqvist
i) Suppleant 2 – Pågår
Årsmötet beslutade att suppleanternas tjänstgöringsordning ska vara i den
ordning de är nämnda.
§ 17 Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter – 1 år
Valberedningens förslag till revisorer: Ingela Bergare och Johanna 
Biderman
Årsmötet beslutade att välja Ingela Bergare och Johanna Biderman
Valberedningens förslag till revisorssuppleanter: Jane Avena och Camilla 
Appelgren
Årsmötet beslutade att välja Jane Avena och Camilla Appelgren
§ 18 Val av valberedning
Förslag till ordinarie: Nina Mellfors (nyval 1 år), Ingrid Wigur (fyllandsval 1 
år) samt
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Catharina Lagmyr-Kempe (nyval 2 år)
Årsmötet beslutade att välja Nina Mellfors (sammankallande), Ingrid Wigur
och
Catharina Lagmyr-Kempe.
§ 19 Omedelbar justering av § 16–18
Årsmötet beslutade att förklara § 16–18 omedelbart justerade (bil 4).
§ 20 Beslut om rasklubbstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som
inte behandlats under punkt 14
Inga förslag förelåg.
§ 21 Övriga frågor
Inga övriga frågor aviserades.
§ 21 Mötet avslutas

Mötesordförande Nina Mellfors tackade för visat förtroende och avtackades
med en blomma. Ingrid Wigur avtackades för sin tid i styrelsen med en 
blomma.

Vid protokollet Mötesordförande

………………………………… ………… ………………………………………..…
Cari Hansson Nina Mellfors

Justeras:

…………………………………………… ………………….…………………………
Christina Holmqvist Ingrid Wigur
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