Protokoll fört vid
ÅRSMÖTE för SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN
Tid: söndagen den 12 mars 2017
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; Mona Karlsson Lindblad och Tillyhills Black Flag, Marie
Landberg och Chess Player Chester Hill, Liz Knutsson och Wow Lixoms Third Time´s
the Charm, Helene Apelqvist och Sheepeye´s Milky Black Isola, Camilla Ryttare och
Skogsjentans Bumble Bee, Britt-Inger Strelitzsky och Chess Player Daisy Hill,
Victoria Häger och Windedos Drop Cookie, Carina Wallin och Son´s G´Outside The
Fire, Carina Wallin och Cajiro´s Blue Diamond, Josefine Svanhem och Tranbärets
Allotria, Carina Thorp och Tilly Hills Ebba Grön, Marie Mander och Sheepeye´s
Creamy Tierra Mist, Nina Phol och Windedos Cobbler, Elisabeth Olsson och
Khetashio Dynamite Harry, Liza Hasselqvist och Tilly Hills AntiCimex
b) Erhållna championat m.m:
SEBCH spår: Susanne Bolinder och Stjernborgens Jazy, Barbro Larsson och Chess
Player Patek Philippe
SEVCH: Britt-Inger Strelintzsky och Chess Player Daisy Hill, Liz Myhr och Meet My
Own Special Noir, Barbro Larsson och Chess Player Patek Philippe
SELCH: Linnea Lundberg och Spinnrockens Tindra, Nina Phol och Windedos X-mas
Joy
TJH: Cassandra Wikegren och Limistars The Winner Takes It All
SEUCH: Cassandra Wikgren och Limistars The Winner Takes It All, Liz Knutsson och
Wow Lixoms Third Time´s The Charm
SEAgCH: Eva-Brott Öberg och Chess Player LaBohéme
GK Vallh:Susanna Skoglund och Stjernborgens Maya
WTCH: Carina Ström och Kalote´s Shavi, Anna Brinning Karlsson och Maibe Tails
Tres, Ingrid Wigur och Windedos X-mas Feelin´
RLD M: Marie Landberg och Ki-Ro-Ma´s Harrysson Hardcore, Camilla Ryttare och
Sugarwinds Tristan, Liz Knutsson och Wow Lixoms Third Time´s The Charm, Jenny
Åström och Solskenets Dallimore Red, Marie Södersteem och Cajiro´s Indian Paint,
Josefine Svanhem och Tranbärets Allotria
c) Årets Aussie 2015 (bil 1):
Agility: Pepita Knuutila och Tillyhills Humpty Dumpty
Bruks: Spår: MiVinna´s Auralux Mia Oskarsson, Sök: Sugarwind's A True Friend
Malin Fahlen, Rapport: Sunsilk's Quick Maniac Jessica Brissman, Patrullhund:
Twinspired Call It Luck och Kid Sjöö
Lydnad: MiVinna Auralux och Mia Oskarsson
Utställning: Twinspired Call It Luck Kid Sjöö
Feestyle: Force Galaxie’s Fairy Bell och Frida Setherberg
Heelwork To Music: Östra Greda Money on the Table och Zandra Hamrén
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Rallylydnad: Chess Player Grafton och Britt Ohlsson samt Elisabeth Karlsson och
Missnutt´s Crystal Mano
ASCA: Susanna Skoglund och Sugarwind's Yedida samt Lena Stangvik och
Windedos Smilla
BSL: Trustful hot samba och Zandra Hamrén
IPO: Michael Olsson och Keep Smiling´s Lone Star
Allround: Frida Setherberg och 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: Emma Sandfjord och Susanna Skoglund.
Årsmötet beslutade att välja Emma Sandfjord och Susanna Skoglund.
§ 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 2016
a) Verksamhetsberättelsen för 2016 gicks igenom.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.
b) Statistikutdrag ur Lathunden ang de områden som klubben satt upp mål att jobba
mot i RAS. SASK kan konstatera att antalet genomförda MHn ökar sakta. Antal HD
röntgade ligger ganska konstant. Antal individer som deltar på bruksprov sjunker
något. Antal individer som exteriörbeskrivs ligger ganska konstant. 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.3).
§ 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 underskott 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:
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a) Verksamhetsplan för 2017 presenterades och diskuterades.
b) Rambudget för 2017 samt preliminär budget för 2018 diskuterades.
c) Medlemsavgift för år 2018
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 580 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) Ingen motion har inkommit.
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 2017
Årsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2017.
b) Rambudget för 2017 samt preliminär budget för 2018
Årsmötet beslutade att godkänna rambudgeten samt budgetförslaget
c) Medlemsavgift för år 2018
Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften enligt förslag i § 13, dvs.
oförändrad; 200 kr utöver SBKs centrala avgift: Helbetalande 580 kr,
delbetalande 200 kr. Styrelsen bemyndigas att ändra avgiften för helbetalande vid ev.
förhöjning av förbundets avgift.
d) Motioner ingen motion har inkommit
§ 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 – nyval 2 år
Valberedningens förslag: Emma Sandfjord
Årsmötet beslutade välja Emma Sandfjord
c) Kassör – Pågående mandat
d) Sekreterare – omval 2 år
Valberedningens förslag: Cari Hansson
Årsmötet beslutade välja Cari Hansson
e) Ledamot 1 – Nyval 2 år
Valberedningens förslag: Linnea Lundberg
Årsmötet beslutade välja Linnea Lundberg
f) Ledamot 2 – Veronica Hagéus, pågående mandat
g) Ledamot 3 – Emelie Johnsson, pågående mandat
h) Suppleant 1 – nyval 2 år
Valberedningens förslag: Anna-Karin Malm
Årsmötet beslutade välja Anna-Karin Malm
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i) Suppleant 2 – Monica Gahlin, pågående mandat
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: Sara Kjeldsen (nyval 1 år), Eva Bolund (nyval 2 år), Emma
Farhang-Thorslund pågående mandat.
Årsmötet beslutade att välja Sara Kjeldsen (sammankallande) och Eva Bolund.
§ 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.
§ 22 Mötet avslutas
Jeanette avlutade mötet och tackade för förtroendet att vara ordförande ännu ett år
och hälsade alla välkomna till ett nytt verksamhetsår.
Vid protokollet
Mötesordförande
………………………………… ………… ………………………………………..…
Cari Hansson
Nina Mellfors
Justeras:
…………………………………………… ………………….…………………………
Emma Sandfjord
Susanna Skoglund
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Protokoll
Konstituerande styrelsemöte SASK
9 Mars 2014
Norrköping BK
Närvarande: Jeanette Forssman, Cari Hansson, Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Per
Edorson, Emma Farhang
Föranmäld frånvaro: Jessica Nyström, Åsah Holmqvist
§22 MÖTETS ÖPPNANDE
Jeanette önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§23 VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Ingrid.
§24 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkändes.
§25 NYA STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Enligt beslut på SASK årsmöte 2014-03-09 beslutades följande för omedelbar
justering:
Ordförande 1 år Jeanette Forssman
Vice ordförande, pågående Veronica Hagéus
Kassör, 2 år Maria Jönsson
Sekreterare, pågående Cari Hansson
Ledamot 1, pågående Jessica Nyström
Ledamot 2, 2 år Per Edorson
Ledamot 3, 2 år Åsah Holmqvist
Suppleant 1, pågående Ingrid Wigur
Suppleant 2, 2 år Emma Farhang
§26 FIRMATECKNING
Beslutades att kassör Maria Jönsson, 19800430-4161, Annefrid Hörrsväg 207-23,
257 92 Sjöbo och ordförande Jeanette Forssman, 19640619-3901, Johan Hårds
gata 52A, 254 54 Helsingborg skall teckna firman var för sig.
§27 BILDANDE AV VERKSTÄLLANDE UTSKOTT
Beslutades att verkställande utskott utgörs av ordförande Jeanette Forssman,
vice ordförande Veronica Hagéus och kassör Maria Jönsson.
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§28 OMEDELBAR JUSTERING AV §26 OCH §27
Beslutades om omedelbar justering av §26 och §27.
§29 FASTSTÄLLANDE AV KLUBBENS OFFICIELLA ADRESS
Sekreterarens (Cari Hansson) adress fastställdes som klubbens officiella adress:
nuvarande blir Björklund, 614 96 Östra Ryd.
§30 ÖVRIGA FRÅGOR
Det behöver göras en presentation av avelsrådet och dess medlemmar på
hemsidan, likaså göra en uppdatering av nya styrelsen, framför allt lägga till en
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presentation av Åsah. Styrelsen tar åter upp att det är väldigt viktigt med bra
mailkontakt mellan styrelsemedlemmar. Det är även vars och ens ansvar att läsa
igenom protokoll från styrelsemöten som man av någon anledning inte kunnat
delta vid.
§31 NÄSTA MÖTE
13 april, 19.00 via skype
§32 MÖTETS AVSLUTANDE
Jeanette tackade för visat intresse och avslutade det konstituerande
styrelsemötet.
Vid protokollet:
_________________________ __________________________
Cari Hansson Jeanette Forssman
Justerat:
_________________________
Ingrid Wigur
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