
Protokoll styrelsemöte SASK
12 April 2022 kl. 20.00
Via Teams
Närvarande: Carina Lindström, Jenny Nyberg, Robin Yourell Högberg, Alexandra
Persson, Lotta Wallander, Agnetha Andersson och Tina Sperring
Frånvarande: Cecilia Risvall och Jenny Naarttijärvi

§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Jenny Ny.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.

§4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokollet föredrogs av Carina.

§5. PROTOKOLLFÖRING AV BESLUT TAGNA UTANFÖR STYRELSEMÖTET
Vi har godkänt budget för klubbens första officiella vallhundsprov.

§6. INKOMNA- OCH UTGÅENDE SKRIVELSER
Inga inkomna eller utgående skrivelser.

§7. AVELSRÅDET
a. Bokat in föreläsning om ögonlysning som kommer att hållas 26 april 19.00

med veterinär Anna-Carin Af Klinteberg.
b. Håller på att färdigställas RAS, i princip färdiga med arbetet och de håller

på att korrekturläst.

§8. VALLNINGSKOMMITTÉN
a. Klubbens första officiella vallhundsprov, ska ut på hemsidan och FB.
b. Datum är inte fastställt för RM, planeras att vara i samband med officiell

tävling i höst.

§9. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
a. Status rasmästerskap 2022

i. Carina är i kontakt med Kungsörs BK gällande brukset.
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ii. Jenny Ny ska höra runt med hur det var förra året gällande
tävlingslydnaden och ska höra runt för klubbarna.

iii. Alexandra håller på och kikar på rasspecialen (utställning). Hon har
inget konkret att uppdatera om men får information gällande status
kring utställningen med Marie och Lea.

iv. Agilityn har vi ingen status på.
v. Rallylydnaden görs ev. med lydnaden.

§10. AUSSIETIDNINGEN
a. Möte den 27/4, manusstopp 20/5 och utgivning 20/6.

§11. MEDLEMSFRÅGOR
a. Inga medlemsfrågor har inkommit.

§12. VERKSAMHETEN
a. Rasklubbarna har fått erbjudande om monterplats SM i leksand 26-28/8.

Vi är intresserade av att stå där, styrelsen är positiv och har intresse att stå
där. Det kommer läggas ut och se om medlemmar är intresserade
framöver.

b. Finska aussieklubben har hört av sig och vill ta del av vårt
raskompendium. Vi tycker att det går bra. De är även intresserade av
samarbete mellan våra tidningar något som styrelsen är positiva till,
Carina och Agnetha tar med det till mötet med tidningen.

§13. RAPPORTER
a. Inga rapporter.

§14. EKONOMI
a. Vi har inga rapporter denna månad då vi inte kommit igång med banken

efter byte av kassör.

§15. ÖVRIGA FRÅGOR
a. Malin har under flera år sponsrat med priser till rasspecialen. De ligger

hemma hos henne och finns till förfogande.

§16. NÄSTA MÖTE
8 maj 19.00
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§17. MÖTETS AVSLUTANDE
Carina avslutar mötet.

Vid protokollet                                                                Mötesordförande

_______________________________________                            ________________________________________
Tina Sperring                                                                   Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Jenny Nyberg
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