SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN
DAGORDNING ÅRSMÖTE 3 MARS 2019
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för:
a) erhållna championat
b) Årets Aussie 2018
§ 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, presentera statistik ur Lathunden
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av överskott alt
underskott.
§ 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 för närmast kommande verksamhetsår och
d. eventuellt inkomna motioner
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 revisorssuppleant 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.
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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Svenska australian shepherdklubben, SASK

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Svenska australian shepherdklubben (SASK) avger härmed följande
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2018.

Styrelse

Styrelsen har från föregående årsmöte haft följande sammansättning:
Ordförande: Jeanette Forssman
Vice ordförande: Emma Sandfjord
Sekreterare: Cari Hansson
Kassör: Maria Romner
Ledamot: Linnea Lundberg
Ledamot: Veronica Hagéus
Ledamot: Lisa Jansson
Suppleant: Anna-Karin Malm
Suppleant: Monica Gahlin

Revisorer

Ordinarie har varit Ingela Bergare och Jane Avena
Suppleanter har varit Camilla Appelgren samt en vakant plats

Valberedning

Marie Sjöberg (sammankallande), Eva Bolund, Maritha Söderlund

1. Årsmöte och styrelsemöten

Utöver årsmötet den 11 mars på Lilla Edet BK har styrelsen har haft 10 protokollförda
styrelsemöten under året. Mellan sammanträdena har kontakt upprätthållits via telefon och
e-post. Styrelsens närvarostatistik: Jeanette Forssman: 10, Emma Sandfjord: 6, Cari Hansson:
9, Maria Romner: 10, Veronica Hagéus: 9, Linnea Lundberg: 0, Lisa Jansson: 7, Anna-Karin
Malm: 7, Monica Gahlin: 7.

2. Medlemsstatistik

Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2018 var 767 st, med medlemskap enligt följande:
Ordinarie 686
Familjemedlem 26
Ungdom 50
Utlandsmedlem 3
Hedersmedlem 2
Klubben gör mejlutskick till de medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap.
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

Jämfört med 31/12 2017 har antalet medlemmar ökat med 53 st. Antalet ordinarie medlemmar
har ökat med 60 st, men det är fortsatt ungdomsmedlemmar vi tappar. De har minskat med 13
st. Det är naturligtvis möjligt att de istället blivit ordinarie medlemmar, efter att ha fyllt 26 år.
Antalet hedersmedlemmar är oförändrade, medan utlandsmedlemmarna har ökat med 2 st och
familjemedlemmarna med 4 st. I genomsnitt för 2018 har vi haft ca 760 medlemmar.
Motsvarande siffra för 2017 var ca 711.

3. Ekonomi

Verksamhetens intäkter har uppgått till 337 194 kr och kostnaderna till 337 895 kr, dvs
ett underskott med 701 kr. Jämfört med 2017 har omsättningen ökat med 71 803 kr
från 265 391 kr till 337 194 kr eller med ca 21 %. Ökningen förklaras bl.a. av evenemang som
varit kostnadseffektiva, fler medlemmar och sponsring i olika former.
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras till ny räkning.
Online-handel via Sponsorhuset har gett klubben 1 104 kr.
Ersättning från Studiefrämjandet blev 2 000 kr.
Under året har klubben skaffat Swish för att underlätta inbetalningar från våra medlemmar."

4. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar
SASK har deltagit vid:
• 2–4 feb, SBKs organisationskonferens
• 26-27 maj, SBK kongress
• 19 april, distriktsmöte, Östergötland
• 13 juni och 12 sept distriktsmöte i Skånedistriktet
• november, SKKs avelsfunktionärsutbildning
• 20 okt, genetikföreläsning
• samtliga telefonmöten mellan FS, distrikt och rasklubb

5. Avelsråd

Avelsrådet har bestått av: Jeanette Forssman, Tove Ekman, Susanna Skoglund, Liza
Hasselquist och Marie Johansson.
Medlemmar - med fokus på uppfödare, bjöds till mentaldagar som även omfattade rasens
exteriör samt exteriörbeskrivning på Lilla Edets BK 10 mars, Värnamo BK 17 mars,
Danderyd BK 7 april samt Boden BK den 27 maj. Ytterligare en mentaldag med fokus på MH
genomfördes på Helsingborg BK den 21 okt.
Totalt deltog 70 personer. Föredragshållare var Owe Andersson, Ingrid Tapper, Ankan Edoff
och Sandra Wesa. Styrelsen vill framföra ett tack för detta.
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
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Avelsutbildningen genomfördes med 9 godkända deltagare. Ansvarsområden delades upp
mellan styrelse och avelsråd.
Bildat en exteriörgrupp inför exteriördomarkonferensen 2019. Gruppen består av Sandra
Wesa, Marie Johansson, Ankan Edoff och Jeanette Forssman. Lena Stangvik medverkade
inledningsvis.
En lista över samtliga valpkullar 2017 betr avelsdjur, MH, ögonlysning och röntgen togs fram
och lades upp på hemsidan.
EP-listan på hemsidan tydliggjordes ytterligare
Möte ang Mentalindex som SKK bjöd in till ställdes in och flyttades till 2019.
Andra områden som gruppen arbetat med är:
• Fortlöpande svarat på frågor om avel, valpar, hälsa etc.
• Valphänvisningskrav
• Ansvarar för fliken ”Om rasen” på hemsidan
• Lägga ut fakta och frågeställningar på Facebook-gruppen för uppfödare och hanhundsägare
• Informerat och utbildat genom artiklar i tidningen
• Arbetat med mentalitetssidor till hemsidan - tog fram ett interaktivt underlag.
• Startat arbetet med att revidera hälsoenkäten samt tagit in övrig fakta för att kunna uppdatera
RAS

6. Hälsa

6.1 Förteckning över hundar som drabbats av epilepsi, EP-lista
Aussieägare uppmanas att skicka in en kopia på veterinärens diagnos men även om hunden
uppvisar symptom och medicineras för sjukdomen inkl. reg.nr på sin drabbade hund, för
publicering på hemsidan. Styrelsen har tagit fram ett brev som skickas till dem som styrelsen
får kännedom om, för att informera om listan och värdet med att publicera dessa uppgifter.
Listan har under året utökats med ett par namn.
6.2 Lathunden
SASK har 5 licenser för Lathunden: Huvudlicensen finns sedan november 2013 hos Per
Edorson. Övriga har Emma Sandfjord, Liza Hasselqvist, Linnea Lundberg och Lena Stangvik.
6.3 Mentalbeskrivningar/Mentaltester
Det har inte arrangerats något MH eller MT i klubbens regi under året. efterfrågan på kullMH i klubbens regi, har minskat. Klubben har hjälpt till med information till uppfödare om
hur de bör gå tillväga för att kunna arrangera kull-MH själva.
6.4 Exteriörbeskrivningar
Exteriörbeskrivningar har arrangerats i samband med mentaldagarna, i Eskilstuna,
Rasspecialen och Rasmästerskapet i bruks och lydnad. Beskrivare var Lena Stangvik, Ankan
Edoff och Sandra Wesa. Styrelsen vill framföra ett tack för deras bidrag.
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
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7. Uppfödarlista och hanhundsförmedling

Uppfödarlista har funnits på hemsidan för de uppfödare som är medlemmar och önskar vara
med. För att stå med är kostnaden 200 kr samt att de redovisar sina avelsresultat. Den 31
december 2018 fanns det 40 uppfödare på listan.
Ingen hane har varit upplagd på förmedlingslistan under året. Ingen direkt marknadsföring om
listan har gjorts.

8. Tävlingar

8.1 Årets Aussie 2018
Resultatet av de hundar som har blivit Årets Aussie i respektive gren kommer att presenteras
på årsmötet den 3 mars 2019 på Norrköpings BK. SASK har anpassat regelverket för Årets
Aussie utifrån synpunkter på hur poängen fördelats. Inrapporteringen sker genom ett formulär
på klubbens hemsida. SASK vill rikta ett stort tack till webbmaster som utvecklat och
uppdaterat funktionen på hemsidan.
8.2 Rasspecial
1 juli, samarrangemang med SKKs officiella utställning i Tvååker
Domare: Robert A Indeglia, USA
Antal tävlande: 62 anmälda
Ansvarig för utställningen var Marie Johansson
8.3 Rasmästerskap i Rallylydnad och lydnad
3 augusti på Jönköping BK
En officiell tävling i Nybörjar- till Mästarklass samt startklass till klass 3
Domare rally: Anna Krüger, Camilla Österlund, Jan-Olof Andersson, Lena Mattsson och Pia
Sävner. Domare lydnad: Rebecca Atzmannstorfer och Kjell Svensson.
Antal: 225 starter i rallylydnad, varav 40 aussies. 33 starter i lydnad, varav 20 aussies.
Ansvarig för tävlingen var Jenny Åström
8.4 Rasmästerskap i bruks
1–2 september, Falköping
Ett officiellt prov i bruks och lydnad
Domare: Arne Våring, Bo-Göran Svensson, Carina Swartling, Per Dahlgren, Britta Althorn, Bo Linnarsson,
Per Oskarsson

Antal: 48 starter varav 38 aussies
Huvudansvarig: Anna Brinning
8.5 Rasmästerskap agility
Ett samarrangemang med Piteå Hundungdom den 24 augusti
Domare: Amanda Sjölander
Antal startande 30 st
Huvudansvarig: Emma Sandfjord
Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som
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8.6 Rasmästerskap vallning
20 juli i Kroksbo anordnades för första gången ett rasmästerskap i vallning som ett samarbete
med den svenska ASCA-klubben SWEDASC. 9 st ekipage deltog i rasmästerskapet. (Endast
SASK-medlemmar fick delta.) Ansvarig för tävlingen: Veronica Hagéus.

9. Aktiviteter

9.1 Läger
Ett läger arrangerades 10–13 maj i Gimo Sammanlagt deltog 21 hundar, varav 19 aussies.
Huvudansvariga: Yvonne Högberg och Marie Larsson.
9.2 Intresseföringen Kroppsvallarna, IKV
SASK följer den fortsatta utvecklingen.
9.3 Redovisning av aktiviteter
• 15 maj i Enköping, föreläsning om ASCA och rasens exteriör med Ann B DeChant, USA.
• 14–15 juli, agilitykurs med Annika Aller, Ösmo
• 9 september, lydnadskurs med Jenny Wibäck, Helsingborg
• Fyra föreläsningar ang rasens mentalitet och exteriör
• En dag med föreläsning ang nyttan med MH 21/10 i Helsingborg

10. PR/INFO

10.1 Hemsidan
Webmaster: Henrik Danielsson. Emma Sandfjord, Jeanette Forssman och Veronica Hagéus
har gjort vissa uppdateringar. Besökande på hemsidan: Från 1 januari till 31 har vi haft drygt
26 300 unika besökare, var av ca 23 200 från Sverige. För samma period hade vi ca 192 400
sidvisningar.
10.2 PR-material och trycksaker
• Varje år delar klubben ut diplom till hundar som under året erövrat en championtitel eller
fått titeln KORAD. 2018 utdelades det 25 diplom.
Infoblad som delats ut på rasmästerskapet och Stockholmsmässan.
Exteriördomare har fått raskompendium samt ett brev.
SASK medverkade med information i SBKs folder som postades till samtliga nyblivna
brukrasvalpköpare.
10.3 Mässor/evenemang
• 4–6 januari My Dog, Göteborg. SASK hade en rasmonter.
• 8–9 december, Stockholm Hundmässa, Stockholm. SASK hade en rasmonter samt deltog i
SBK:s och SKK:s rasparader.
10.4 Aussietidningen
Redaktör och layout: Veronica Hagéus. Redaktionsråd: Veronica Hagéus, Jeanette Forssman.
Ansvarig utgivare: Jeanette Forssman. Under 2018 har tidningen utkommit med fyra nummer.
Ett par företagsannonser har sålts.
Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som
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Tidningens framtid vara eller inte vara har undersökt i en enkät som medlemmarna har kunnat
svara på. Alternativ om dess vara eller icke vara, om den ska vara digital eller i pappers form
samt antal nummer per år. Detta efter en motion som inkommit till årsmötet.
10.5 Till nya medlemmar i SASK
Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev, tillsammans med sitt medlemsbevis och senaste nr
av Aussietidningen. Medlemsansvarig har varit Christina Holmqvist. Styrelsen vill framföra
ett tack för hennes bidrag.
Det mejlas ut ett brev till nya valpköpare i ett par olika tillfällen under året, i vilket klubben
presenterar sig och sitt arbete för rasen för att värva medlemmar.
10.6 Facebook
Klubbens officiella Facebook-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. Via SASKs Facebooksida har
styrelsen kunnat skapa meddelanden från en SASK-profil. Gruppen ökar hela tiden i antal
medlemmar och vid årsskiftet var det över 3 500 st.
10.7 Instagramkonto
Har startats i samband med agillity-SM under namnet SASKofficial, antal följare ökar stadigt,
med 144 st i skrivande stund. Instagram-kontot är sammanlänkat med SASKs Facebooksida.
10.8 Logotyp
Ny logotyp har tagits fram via SBK, i enlighet med SBKs egna uppdaterade logotyp.
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Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens
genomförande och den goda stämningen. Styrelsen vill också framföra sitt tack
för förtroendet under det gångna året.

____________________________
Ordförande: Jeanette Forssman

________________________________
Viceordförande: Emma Sandfjord

____________________________
Sekreterare: Cari Hansson

________________________________
Kassör: Maria Romner

____________________________
Ledamot: Linnéa Lundberg

________________________________
Ledamot: Veronica Hagéus

____________________________
Ledamot: Lisa Jansson

________________________________
Suppleant: Anna-Karin Malm

_____________________________
Suppleant: Monica Gahlin
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Svenska australian shepherdklubben, SASK

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplanen är satt med utgångspunkt från RAS (rasspecifika avelsstrategier). Vilken
håller på att revideras för att lämnas in och fastslås hösten 2019.
Rasklubbens övergripande mål är att utbilda och informera uppfödare och presumtiva
valpköpare om vikten av att välja sunda och rastypiska föräldradjur i aveln. För att säkerställa
att så sker är det viktigt att utvärdera valpkullar både mentalt och exteriört samt genom
arbetsprov.
Rasens utveckling i Sverige
Av central betydelse för SASKs verksamhet 2019 och de närmaste åren är att värna en sund
utveckling av rasen. Detta genom att beakta de mål och metoder som anges i RAS, där fyra
arbetsområden presenteras:
1. Hälsa
2. Mentalitet
3. Funktion, arbetsförmåga/exteriör
4. Avel
1. Hälsa
Rasen har ungefär samma sjukdomspanorama som andra brukshundar, men i relativt låg
frekvens. Målet är att upprätthålla faktakunskap om rasens hälsoläge och vara observant på
förändringar.
Plan/metod
• Följa utvecklingen genom t.ex. Agria Breed Profile, data ur Lathunden samt hälsoenkäter.
• En ny hälsoenkät skickades ut hösten 2017 och har under 2018 sammanställts och
analyserats.
• Genom information verka för att bevara och helst höja andelen hundar som genomför
röntgen av höfter.
2. Mentalitet
Från hälsoenkäter har framkommit vissa tecken på problem med socialitet och rädslor. Målet
är att andelen hundar som deltar på mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester (MT) bevaras
och helst ökar något årligen.
Plan/metod
• För extra fokus på mentalitet, planeras en eller två dagar om MH och dess betydelse. De
kommer att hållas på olika platser i landet.
• Sprida saklig och relevant information om rasen till hundägare och uppfödare.
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
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• Stödja uppfödare och medlemmar som önskar genomföra MH och MT, samt arrangera MT
då det är stor efterfrågan.
• Stödja medlemmar som vill utbilda sig till funktionärer.
• Följa arbetet med SKK/SBK:s utveckling av ett mentalindex.

3. Funktion, arbetsförmåga/exteriör
Målen är att bevara rasens egenskaper som vall- och brukshund genom att främja avel på
arbetsprovade hundar via avelsrekommendationer som preciseras i RAS, samt att kartlägga
och utvärdera rasens exteriör med utgångspunkt i exteriörbeskrivningar och verka för att
andelen exteriörbeskrivningar ökar. Bevaka SBK:s planer på att införa arbetsmeriter för att
kunna erhålla cert på utställning.
Plan/metod arbetsförmåga
• Följa utvecklingen via rasdata och information från hundägare/uppfödare.
• Bidra till att synliggöra kullar med valphänvisning i två nivåer på hemsidan: En lista där en
eller båda föräldradjuren är arbetsprovade enligt RAS och en annan där en eller båda
föräldrarna delvis uppfyller klubbens krav.
• Följa upp att uppdaterad information om vår ras är enhetlig på alla ställen på nätet som vi
själva kan påverka.
• Uppmärksamma och uppmuntra ekipage att tävla inom framför allt bruks och vallning
genom:
- inspirerande reportage i Aussietidningen,
- fortsätta genomföra läger och kurser,
- dela ut diplom till alla med championat och uppmärksamma dem på hemsidan.
-

Ev. införa en fond som medlemmar kan ansöka om pengar från till antingen egna
tränings/utbildningssatsningar, alt finansiera utbildningar för större grupper.

Plan/metod exteriör
• Arrangera fler exteriörbeskrivningar.
• Stödja medlemmar som vill utbilda sig till exteriörbeskrivare/domare.
• Följa upp rasens exteriör via rasdata.
• Fortsätta arbetet inför exteriördomarkonferensen 2019.

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
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4. Avel
Inavelsgraden har bibehållits på en låg nivå. Målet är stödja en god genetisk variation.
Plan/metod
• Verka för goda förutsättningar för ett aktivt Avelsråd (enligt SKKs riktlinjer).
• Fortlöpande följa avelsdata för att se ev. tendenser som kan påverka den genetiska
variationen.
• Verka för att avelsutbildningar genomförs löpande.
• Verka för att begränsa användandet av avelshanar så att de är far till max 2–3 % av valparna
i generationen.
• Verka för att åldern för avelsdebut ligger runt 3 år för att höja generationsintervall och för
att hinna se ev. sjukdomar innan hunden går i avel.
• Uppmuntra fler uppfödare av rasen att:
- bli medlemmar i SASK,
- finnas med på uppfödarlistan,
- gå avelsutbildningen,
- avla enligt klubbens valphänvisningskrav,
- gå med i SASKs uppfödar- och avelsgrupp på FB.
• Erbjuda uppfödare på uppfödarlistan årlig statistik ur Lathunden över tävlingsresultat
avseende utställnings-, bruks- och mentalprov för den egna aveln.
Övrigt
• Oförändrad medlemsavgift.
• Delta på SBK:s kongress samt övriga relevanta arrangemang för rasklubbarna.
• Utveckla och upprätthålla hemsidan, samt följa besöksstatistiken.
• Årsmötet får besluta hur tidningens framtid ska komma att se ut. Läggas ner/antal nummer
per år/digital eller papper.
• Upprätthålla Facebooksidan.
• Efter förmåga och medlemsintresse stödja genomförandet av:
- läger och kurser i t.ex. bruks och vallning
- officiell utställning s.k. rasspecial
- rasmästerskap i bruks, lydnad, rallylydnad, vallning och agility
• Medverka på aktuella mässor efter förmåga och medlemsintresse.
• Främja samarbetet med ASCA-klubbar.
• Följa utvecklingen av SvKV (Svenska kroppsvallarklubben).
• Utse ”Årets Aussie” i olika grenar, samt dela ut diplom för olika titlar och korning.
• Ta fram ett diplom med spindeldiagram för MH, som medlemmar kan beställa.
• Uppmärksamma medlemmar som under året bidragit särskilt till klubbens arbete.
• Försöka öka antalet medlemmar genom att fortsätta skicka ut brev via mail till nya
valpköpare.
• Försöka öka antalet annonsörer och sponsorer.
• Undersöka möjligheterna till webbannonser på hemsidan.
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
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Inriktning 2020
• Fortsätta arbetet med beaktande av att RAS har reviderats 2019.
• Bibehålla oförändrad medlemsavgift.
• Fortsätta arbetet efter exteriördomarkonferensen i oktober 2019.

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
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3110
3120
3130
3131
3140
3141
3145
3146
3147
3150
3151
3161
3162
3170
3210
3215
3220
3320
3330
3350
3380
3385
3390
3550
3551
3860
3880
3890
3941
3942

4019
4020
4021
4022
4051
4110
4120
4130
4140
4145
4146
4150
4160
4161
4162
4170
4210

Intäkter MH/MT
Intäkter Läger
Intäkter Rasspecialen
Sponsring Rasspecialen
Intäkter Vallning
Sponsring Vallning
Intäkter Agility
Intäkter Lydnad
Sponsring Agility
Intäkter Rasmästerskap
Sponsring Rasmästerskap
Intäkter Avelsutbildning
Intäkter mental+exteriördagar
Intäkter exteriör
Intäkter Tidning
Intäkter Aussiekalender
Intäkter Raskompendium
Uppfödarlista
Hanhundslista
Intäkter Lokalområden
Andra intäkter
Sponsorhuset
Ersättning Studiefrämjandet
Försäljning profilprodukter/souvenirer
Intäkter diplom
Erhållna gåvor/donationer
Övriga bidrag
Medlemsavgifter
Intäkter STHLM Hundmässa
Intäkter MyDog
S:a intäkter
Driftkostnader
SBK Kongress + konferens
Kostnader Års/Medlemsmöte
Funktionärskostnader
Priser, medaljer
Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten
Kostnader MH/MT
Kostnader Läger
Kostnader Rasspecialen
Kostnader Vallning
Kostnader Agility
Kostnader Lydnad
Kostnader Rasmästerskap
Kostnader Avelsrådet
Kostnader Avelsutbildning
Kostnader mental+exteriördagar
Kostnader exteriör
Kostnader Tidning

Utfall 2016 Utfall 2017 Budgeterat 2018
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45300
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77700
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48580

24740

20000
14000
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5300
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115000
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322800
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29676
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3800
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10000
25000

30638
1876

34219

79215

8710
25795
18525
21173

1695
59066

2000
2000
10000
67250
16000
16000
10000
9000
25000
8000
20000
2000
60000

4211
4212
4215
4220
4230
4350
4357
4358
4550

Produktion av reklam
Kostnader Tidning layout
Kostnader Kalender
Kostnader Raskompendium
Kostnader PR/Info
Kostnader Lokalområden
Medlemskostnader
Medlemsavgifter
Kostnader profilprodukter/souvenirer

5420
5930
5940
5941
5942
6070
6110
6250
6310
6311
6540
6570
7610

Dataprogram
Trycksaker
Utställning och mässor
STHLM Hundmässa
MyDog
Representation och uppvaktningar
Kontorsmaterial
Porto
Klubbförsäkring SKK
Försäkring SBK
IT-tjänster
Bankkostnader
Utbildning
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8498
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5000

1104
2000
630
140
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37000
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1000
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5000
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57003
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49601
1000
40875
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67642

20000
141
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5000
20000
5000

250
3899
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259
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1000
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2867
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Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr:

1(2)
19-02-17
18:12
413

Perioden

Ackumulerat

Nettoomsättning
3110
Intäkter MH/MT
3120
Intäkter Läger
3130
Intäkter Rasspecialen
3131
Sponsring rasspecialen
3140
Intäkter Vallning
3141
Sponsring Vallning
3145
Intäkter Agility
3146
Intäkter Lydnad
3147
Sponsring Agility
3150
Intäkter Rasmästerskap
3151
Sponsring Rasmästerskap
3161
Intäkter Avelsutbildning
3162
Intäkter mental+exteriör dagar
3170
Intäkter Exteriör
3215
Intäkter Aussiekalender
3220
Intäkter Raskompendium
3320
Uppfödarlista
3350
Intäkter Lokalområden
3380
Sponsorhuset
3390
Ersättning Studiefrämjandet
3550
Försäljning Profilprodukter
3551
Intäkter diplom
S:a Nettoomsättning

3 780,00
62 478,00
18 240,00
1 825,00
350,00
1 075,00
14 400,00
8 225,00
1 495,00
57 436,00
3 195,00
300,00
13 900,00
3 150,00
1 170,00
470,00
7 400,00
550,00
1 103,61
2 000,00
630,00
140,00
203 312,61

3 780,00
62 478,00
18 240,00
1 825,00
350,00
1 075,00
14 400,00
8 225,00
1 495,00
57 436,00
3 195,00
300,00
13 900,00
3 150,00
1 170,00
470,00
7 400,00
550,00
1 103,61
2 000,00
630,00
140,00
203 312,61

Aktiverat arbete för egen räkning
3890
Medlemsavgifter
S:a Aktiverat arbete för egen räkning

131 611,36
131 611,36

131 611,36
131 611,36

1 320,00
950,00
2 270,00

1 320,00
950,00
2 270,00

337 193,97

337 193,97

-3 995,00
-16 022,00
-441,00
-4 646,20
-57 003,00
-14 968,00
-536,00
-12 954,89
-7 449,00
-49 601,00
-1 000,00
-40 874,59
-8 333,34
-67 641,79
-20 000,00
-141,25
-141,25
-250,00
-3 898,50
-800,00
-23,62
-310 720,43

-3 995,00
-16 022,00
-441,00
-4 646,20
-57 003,00
-14 968,00
-536,00
-12 954,89
-7 449,00
-49 601,00
-1 000,00
-40 874,59
-8 333,34
-67 641,79
-20 000,00
-141,25
-141,25
-250,00
-3 898,50
-800,00
-23,62
-310 720,43

26 473,54

26 473,54

Rörelsens intäkter mm

Övriga rörelseintäkter
3941
Intäkter STHLM Hundmässa
3942
Intäkter MyDog
S:a Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter mm

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter mm
4019
SBK Kongress + kenferens
4020
Kostnader Års/medlemsmöte
4022
Priser + Diplom
4110
Kostnader MH/MT
4120
Kostnader Läger
4130
Kostnader Rasspecialen
4140
Kostnader Vallning
4145
Kostnader Agility
4146
Kostnader Lydnad
4150
Kostnader Rasmästerskapet
4161
Kostnader Avelsutbildning
4162
Kostnader mental+exteriördagar
4170
Kostnader Exteriör
4210
Kostnader Tidning
4212
Kostnader Tidning layout
4215
Kostnader Kalender
4220
Kostnader Raskompendium
4350
Kostnader Lokalområden
4357
Medlemskostnader
4358
Medlemsavgifter
4550
Inköp Profilprodukter
S:a Råvaror och förnödenheter mm

Bruttovinst

Svenska Australian shepherdklubben

Sida:

Resultatrapport

826002-1566

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr:

2(2)
19-02-17
18:12
413

Perioden

Ackumulerat

-259,00
-6 125,00
-3 212,00
-1 751,00
-2 867,00
-660,00
-478,50
-570,00
-3 796,00
-416,00
-1 227,50
-21 362,00

-259,00
-6 125,00
-3 212,00
-1 751,00
-2 867,00
-660,00
-478,50
-570,00
-3 796,00
-416,00
-1 227,50
-21 362,00

-3 186,00
-3 186,00

-3 186,00
-3 186,00

-335 268,43

-335 268,43

1 925,54

1 925,54

-2 626,33
-2 626,33

-2 626,33
-2 626,33

Rörelseresultat efter avskrivningar

-700,79

-700,79

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-700,79

-700,79

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-700,79

-700,79

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-700,79

-700,79

Resultat före skatt

-700,79

-700,79

Beräknat resultat

-700,79

-700,79

700,79

700,79

Övriga externa kostnader
5420
Dataprogram
5930
Reklamtrycksaker och direkt reklam
5941
STHLM Hundmässa
5942
MyDog
6070
Representation och uppvaktningar
6110
Kontorsmateriel
6250
Porto
6310
Klubbförsäkring SKK
6311
Försäkring SBK
6540
IT-tjänster
6570
Bankkostnader
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7610
Utbildning
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar
7835
S:a Avskrivningar

8999

Avskrivning datorer

Årets resultat

Svenska Australian shepherdklubben
826002-1566

Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 18-01-01 - 18-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 18-01-01 - 18-12-31

Senaste vernr:

1(1)
19-02-17
18:11
413

Ing balans

Period

Utg balans

7 879,00
-2 626,33
5 252,67

0,00
-2 626,33
-2 626,33

7 879,00
-5 252,66
2 626,34

S:a Anläggningstillgångar

5 252,67

-2 626,33

2 626,34

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920
PlusGiro
S:a Kassa och bank

180 097,90
180 097,90

6 138,92
6 138,92

186 236,82
186 236,82

S:a Omsättningstillgångar

180 097,90

6 138,92

186 236,82

185 350,57

3 512,59

188 863,16

-156 831,17
-156 831,17

700,79
700,79

-156 130,38
-156 130,38

-16 647,40
-16 647,40

-4 213,38
-4 213,38

-20 860,78
-20 860,78

-173 478,57

-3 512,59

-176 991,16

11 872,00

0,00

11 872,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1250
Datorer
1259
Ack avskrivn datorer
S:a Materiella anläggningstillgångar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2069
Årets resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2900
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Motion gällande Svenska Australian Shepherdklubbens Tidning
Tidningen kostar idag klubben stora pengar 2017 var kostnaden 79 060 kr. Intäkt av medlemsavgifter
117 400 kr. de facto tog tidningen 68% av medlemsintäkterna. I 2018 års budget har styrelsen räknat
med mindre medlems intäkter men ökad kostnad för tidningen. Utfallet får vi se på Årsmötet.
Mitt förslag är att minska utgivningen av tidningen till två nummer/år lika med halverad kostnad eller
helt slopa papperstidning och istället ha en Nättidning där man som medlem loggar in för att läsa.
Mer aktivitet på hemsidan samt en kommersiell sida på Face Book där nyheter från styrelsen mm.
förmedlas på ett snabbt och enkelt sätt är också önskvärt.

Mullsjö 4 september 2018
Anna Brinning

Förslag på SASK styrelse 2019:
Ordförande:

Jeanette Forsman

omval 1 år

Vice ordförande: Ulli Samuelson

nyval 2 år

Sekreterare:

Cari Hansson

omval 2 år

Kassör:

Maria Romner

pågående

Ledamot 1:

Emma Sandfjord

nyval 2 år

Ledamot 2:

Veronica Hagéus

pågående

Ledamot 3:

Lisa Jansson

pågående

Suppleant 1:

Anna-Karin Malm

omval 2 år

Suppleant 2:

Monica Gahlin

pågående

Revisor 1:

Ingela Bergare

omval 1 år

Revisor 2:

Jane Avena

omval 1 år

Revisor suppleant 1: Camilla Appelgren omval 1 år
Revisor suppleant 2: Jenny Naarttijärvi nyval 1 år

