Svenska Australian shepherdklubben
Styrelsemöte SASK 11/11 kl 19.00 via Skype.
Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Maria Jönsson, Cari
Hansson, Per Edorson, Veronica Hagéus, Emma Farhang
Anmält förhinder: Ingrid Wigur
§ 100 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 101 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Veronica Hagéus.
§ 102 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes, inga övriga frågor aviserades.
§ 103 Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 104 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser.
Ang. IK469: Förbud för kastrerad hanhund att delta på utställning fr.o.m. 1
januari 2017. Styrelsen beslutar att lägga ut informationen på hemsidan
och som en notis i tidningen.
Ang. IK 474: Inbjudan till Organisationskonferens 1-2 februari 2014.
Jeanette åker genom tidningen Brukshundens försorg, så någon ur
styrelsen kan anmäla sitt intresse till Jeanette, då klubben har en plats på
konferensen. Sista anmälningsdag 9 december.
Ang. IK 475: Inkommen motion till årsmötet. Önskan om att SASK ska börja
använda BLUP med inriktning på mentalitet som hjälpmedel i avelsarbetet.
Styrelsen skickar frågan om detta är möjligt till projektgruppen avel och
hälsa.
Ang. IK 476: Inkommen motion till årsmötet. Önskan om att kravet för
ögonlysning av valpar tas bort som krav för valphänvisning. Kravet på
ögonlysning kommer att slopas om det nya RAS-dokumentet antas.
§ 105 Rapporter från aktivitetsområden
Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten tillSvenska Brukshundsklubben
(SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruksras, 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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Mentaldagen med Jörgen Karlsson har genomförts, med tyvärr ganska få
deltagare. Vallningsdag hos Peter Bengtsson har genomförts och kursen
blev fullbokad.
Det är dags att göra en sammanställning av de enkätsvar som kommit in
från Rasmästerskapet, så att framtida arrangörer kan dra nytta av de
erfarenheter som gjordes samt att om möjligt undvika att upprepa de
påpekanden som kommit in. Jeanette kontaktar Linda så att hon och
Emma får sammanställningen.
Styrelsen beslutar att utse Maria till kontaktperson i styrelsen för de
uppfödare som önskar hjälp med att arrangera MH/MT/exteriörbeskrivning.
Maria och Per fortsätter vidareutveckla det kalkylunderlag som finns
framtaget för att underlätta för medlemmar som önskar genomföra ett
arrangemang i klubbens regi.
Linda Eriksson har gått en utbildning till utställningsarrangör för klubben
och styrelsen beslutar att bevilja henne reseersättning.
§ 106 Projekt Avel och Hälsa
Arbetet med att revidera Rasspecifik avelsstrategi (RAS) är slutfört och har
presenterats för styrelsen. Så snart styrelsen har fått möjlighet att gå
igenom dokumentet kommer det att läggas ut på hemsidan, så att alla
medlemmar får möjlighet att ta del av det och komma med synpunkter.
Avsikten är att det nya RAS-dokumentet ska kunna antas av årsmötet
2014.
Brevet till uppfödarna är i princip färdigt. Det som kvarstår är
finjusteringar så att brevet knyter an till RAS-dokumentet på ett enkelt och
överskådligt sätt. I brevet finns även ett förslag till ny
uppfödarpresentation till hemsidan. Styrelsen diskuterar hur
presentationen ska se ut. Styrelsen för en diskussion hur RAS-dokumentet
ska förankras hos medlemmarna. Det tas även upp en diskussion om hur
projektgruppen eventuellt ska organiseras i framtiden för vidare arbete.
Styrelsen beslutar att gruppen själv är mest lämpad att föra den
diskussionen och återkomma till styrelsen med ett förslag till organisation.
§ 107 PR/Info
• Informationsfolder är klart för kommentering. Jessica frågar Ingrid
om hon har möjlighet att fixa layouten.
• Ställningstagande till om SASK ska ha nätbaserad arkivering
bordläggs.
• Leverans av klister- och tygmärken är gjord och de har börjat
distribuerats till alla som beställt.
• Profilkläder. Styrelsen beslutar att avvakta.
• Rasmonter på Stora Stockholm är bokad. Det kommer att finnas set
med klister- och tygmärken, kalendrar samt raskompendier till
Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten tillSvenska Brukshundsklubben
(SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruksras, 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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•
•

•

försäljning. Cari skickar de affischer som togs fram till årets bruks
SM, till Per. Jeanette ordnar så att det finns amerikanska flaggor till
montern.
För rasmontern i Göteborg är Sandra Wesa ansvarig. Maria kontaktar
Sandra och kontrollerar om monter är bokad samt om det är något
hon behöver hjälp med.
Hemsidearbetet framskrider, men det är tungarbetat. I dagsläget är
det prioriterat att skicka ut brevet till alla uppfödare med information
om dagsläget för klubbens arbete. Per fortsätter jobba med det
kalendarium som kommer att återfinnas på nya hemsidan.
Tidningen. Det har kommit in mycket material till kommande
nummer. Manusstopp är den 20 november.

§108 Verksamhet
Styrelsen beslutar att årsmötet 2014 kommer att avhållas i Norrköping den
9 mars. Cari kontaktar Nina Mellfors ang. bokning av lokal.
Jeanette och Maria åker på en informationsträff med Studiefrämjandet i
Hässleholm den 28 november ang. hur rasklubbar kan samarbeta med
Studiefrämjandet.
Jeanette fortsätter att ha kontakt med Gunnar Larssons familj ang.
instiftandet av ett vandringspris till Gunnars minne.
§ 109 Rapporter LO:n
LO-Södra har arrangerat en mentaldag med Jörgen Karlsson, den 26
oktober och i samband med den dagen var avsikten att arrangera
tävlingen Årets Skånska aussie, men tävlingen skjuts upp och ett nytt
datum kommer att bestämmas.
LO-Västra skulle ha en uppfödarträff i Allingsås den 3 november, men den
blev inställd p.g.a. för få anmälda.
§ 110 Ekonomisk rapport
Ekonomin visar på ett litet underskott under den senaste perioden jämfört
med samma period förra året. Det är svårt att precisera exakt vad som
genererar underskottet. Styrelsen diskuterade vilka intäkter respektive
utgifter som är kända under resterande period och vilka möjligheter det
finns att öka intäktssidan. Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten.
§ 111 Beslut tagna mellan möten
Styrelsen har ansökt om att rasutställningen 2016 ska hållas i Värmland,
för att om möjligt kunna ha ett samarbete med Norska australian
shepherdklubben. Precisering av plats bestäms senare.
Styrelsen godkänner den offert som hämtats in från tryckeriet och lämnar
beställning på 100 kalendrar.
Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten tillSvenska Brukshundsklubben
(SBK). Det är en ideell förening som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruksras, 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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§ 112 Återstående punkter sedan föregående protokoll
Guldtackan
Resultatlistorna finns nu utlagda på hemsidan. De kommer även att finnas
redovisade i kommande nummer av Aussietidningen tillsammans med ett
reportage.
Rasmästerskapet
Jeanette och Emma kommer att granska en sammanställning av de
enkätsvar som kommit in och ge en återkoppling till styrelsen samt
arrangören av de kommentarer som givits, så att nästa års rasmästerskap
om möjligt blir ännu bättre.
§ 113 Övriga frågor
Veronica sätter samman en brevmall i Word med sidhuvud och sidfot som
standard.
Jeanette får i uppdrag att skriva ett utkast till ett brev som kan skickas till
ägare eller uppfödare av hundar som styrelsen får kännedom om som
blivit diagnostiserade med EP, men som ännu inte anmält sin hund till den
lista som återfinns på klubbens hemsida.
§ 114 Nästa möte
Nästa möte sker via Skype den 9 december kl 19.00.
§ 115Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………………
………………………………………………
Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerare:
………………………………………..
Veronica Hagéus
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Balansrapport för perioden 2013-10-01-2013-10-31
Nr

Namn

Ingående balans, år

Ingående balans, period

Perioden

Utgående balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
1700

Förutbet
kostn/upplupna int

0,00

0,00

160 445,24

172 392,77 -14 101,55

158 291,22

S:a
omsättningstillgångar

164 445,24

172 392,77 -14 101,55

158 291,22

TOTALT TILLGÅNGAR

164 445,24

172 392,77 -14 101,55

158 291,22

1920 PlusGiro

4 000,00

0,00

SKULDER & EGET
KAPITAL

Eget kapital
2069 Årets resultat
Beräknat balanserat
resultat
S:a eget kapital

-157 863,36

-157 863,36

0,00

-157 863,36

15 276,30

-14 529,41

14 101,55

-427,86

-142 587,06

-172 392,77

14 101,55

-158 291,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obeskattade reserver
S:a obeskattade
reserver

Långfristiga skulder
S:a långfristiga
skulder
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Kortfristiga skulder
Upplupna
2900 kostnader/förutbetalda
intäkt

-21 858,18

0,00

0,00

0,00

S:a kortfristiga
skulder

-21 858,18

0,00

0,00

0,00

-164 445,24

-172 392,77

14 101,55

-158 291,22

TOTALT SKULDER &
EGET KAPITAL

Alla

https://secure.e-conomic.com/secure/default.asp
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Resultatrapport för perioden 2013-10-01-2013-10-31
Perioden

Nr

Namn

Utfall

Ackumulerat

Föreg. år

Utfall

Föreg. år

RÖRELSENS INTÄKTER

Intäkter
3013 Start-/anmälningsavgifter

0,00

0,00

17 200,00

0,00

3110 Intäkter MH/MT

0,00

0,00

7 800,00

4 200,00

3120 Intäkter Läger

0,00

0,00

0,00

47 280,00

3130 Intäkter Rasspecialen

0,00

0,00

31 204,00

22 781,00

3140 Intäkter Vallning

3 800,00

6 500,00

48 730,00

14 000,00

3150 RASmästerskap

5 380,00

0,00

27 105,00

0,00

3153 Anmälnings-/deltagaravgift

0,00

0,00

2 100,00

0,00

3210 Intäkter Tidning

0,00

0,00

400,00

0,00

3215 Intäkter Aussiekalender

0,00

0,00

5 580,00

2 410,00

260,00

0,00

3 645,96

0,00

3230 Reklam-/annonsintäkter

0,00

0,00

800,00

0,00

3320 Uppfödarlista

0,00

200,00

6 430,00

8 600,00

2 800,00

600,00

2 800,00

4 497,00

0,00

-200,00

0,00

0,00

3550 Försäljning profilprodukter/souvenirer

1 800,00

0,00

1 800,00

0,00

3890 Medlemsavgifter

4 770,00

6 600,00

89 105,00

83 930,00

18 810,00

13 700,00

244 699,96

187 698,00

3220 Intäkter Raskompendium

3350 Intäkter Lokalområden
3380 Andra aktiviteter

S:a intäkter

Driftkostnader
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-3 010,00

-172,00

-3 010,00

-1 608,00

4019 SBK Kongress + konferens

0,00

0,00

-4 769,00

-3 400,00

4020 Kostnader Års/Medlemsmöte

0,00

0,00

-6 806,65

-2 079,00

4021 Funktionärskostnader

0,00

0,00

-600,00

0,00

4022 Priser, medaljer

0,00

0,00

-2 168,00

0,00

4029 Övriga kostnader

0,00

0,00

-825,00

0,00

4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten

0,00

0,00

-25 042,60

-15 459,00

4052 Annonskostnader

0,00

0,00

-300,00

0,00

4110 Kostnader MH/MT

-240,00

-3 419,79

-10 224,42

-7 026,29

4120 Kostnader Läger

0,00

0,00

0,00

-40 931,21

4122 Priser, medaljer

0,00

0,00

-2 070,50

-842,00

-282,00

0,00

-33 407,85

-15 351,56

-7 684,00

0,00

-37 669,00

-6 695,00

-475,00

0,00

-24 538,80

0,00

4160 Kostnader Avel och hälsa

0,00

0,00

-1 316,00

-1 730,00

4170 Kostnader exteriör

0,00

0,00

-300,00

0,00

-16 930,05 -16 071,64

-59 490,98

-50 445,23

4130 Kostnader Rasspecialen
4140 Kostnader Vallning
4150 Kostnader Rasmästerskap

4210 Kostnader Tidning
4215 Kostnader Kalender

0,00

0,00

-256,00

0,00

4220 Kostnader Raskompendium

0,00

0,00

-3 852,00

0,00

4230 Kostnader PR/Info

0,00

0,00

-1 676,00

-2 527,00

-500,00

0,00

-500,00

0,00

-3 524,00

-546,00

-3 524,00

-4 034,90

4359 Övriga kostnader

0,00

0,00

-2 000,00

0,00

4380 Andra aktiviteter

0,00

0,00

0,00

21,00

4321 Reklamaktiviteter
4350 Kostnader Lokalområden

S:a driftkostnader

-32 645,05 -20 209,43 -224 346,80 -152 108,19

DELRESULTAT

-13 835,05
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RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram

-259,00

0,00

-518,00

0,00

5940 Utställning och mässor

0,00

0,00

0,00

-1 788,89

6250 Porto

0,00

-325,00

-747,00

-4 148,00

6260 Förbruknings/kontorsmaterial

0,00

0,00

-675,00

0,00

6530 Redovisningstjänster

0,00

-259,00

-518,00

-1 036,00

6540 IT-tjänster

0,00

0,00

-1 699,00

0,00

-7,50

-4,50

-492,00

-573,00

-266,50

-588,50

-4 649,00

-7 545,89

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-14 101,55

-7 097,93

15 704,16

28 043,92

RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

-14 101,55

-7 097,93

15 704,16

28 043,92

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

-14 101,55

-7 097,93

15 704,16

28 043,92

RESULTAT FÖRE SKATT

-14 101,55

-7 097,93

15 704,16

28 043,92

BERÄKNAT RESULTAT

-14 101,55

-7 097,93

15 704,16

28 043,92

6570 Bankkostnader
S:a övriga externa kostnader

Alla
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