Protokoll styrelsemöte SASK
8 maj 2022 kl. 20.00
Via Teams
Närvarande: Carina Lindström, Jenny Nyberg, Robin Yourell Högberg, Alexandra
Persson, Lotta Wallander, Cecilia Risvall och Tina Sperring
Frånvarande: Agnetha Andersson och Jenny Naarttijärvi
§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Robin.
§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.
§4. FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Protokollet föredrogs av Carina.
§5. PROTOKOLLFÖRING AV BESLUT TAGNA UTANFÖR STYRELSEMÖTET
Inga beslut tagna utanför styrelsemötet.
§6. INKOMNA- OCH UTGÅENDE SKRIVELSER
Inga inkomna eller utgående skrivelser.
§7. AVELSRÅDET
56 närvarande på webinariet. I chatten verkade alla nöjda men de uppfödare som
var med önskade ytterligare fördjupning i ämnet. Vi tar med oss det för
framtiden. De tycker att det var bra och ser positivt på att arrangera liknande
evenemang framöver.
RAS hoppas kunna skickas ut till styrelsen veckan som kommer innan den går ut
till medlemmarna i rasklubben.
Förfrågningar för att gå med i SASK:s Uppfödar- och Avelsgrupp ligger, Robin tar
upp rutiner kring det i avelsrådet.
§8. VALLNINGSKOMMITTÉN
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Ett NHAT är flyttat till kroppsvallarnas regi pga för få deltagare. Lägg in texten
från FB
§9. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
a. Diskussion om genomförande av rasspecialen i Borås är möjlig. Alexandra
har varit i kontakt med SÄKK och Tina med en bekant som har stor
erfarenhet av att arrangera utställningar. Utifrån det tar vi beslutet att
genomföra utställningen. Vi kommer att behöva hjälp från några personer
på plats så vi hoppas få tag på medlemmar som har möjlighet att hjälpa
till. Tina förbereder inbjudan, formulär för anmälan och kollar på
beställning av rosetter.
b. Status RM:
- Brukset har vi inte hört något om från Kungälvs BK. Carina påminner då
anmälnings
- Lydnaden har Jenny sökt klubbar men inte fått några napp. Marks
brukshundklubb skulle återkomma.
- Rallylydnaden har Alexandra pratat med några medlemmar som även
hade intresse att få ihop det i samband med lydnaden.
- Agility har vi svårt att få till. En medlem har hört av sig men inte
återkommit än.
- RM för vallning är datumet bestämt för 17-18 september utanför
göteborg.
§10. AUSSIETIDNINGEN
Manusstopp 20 maj. De hade ett möte 27 april där de gick igenom innehållet för
nästa nummer. Styrelsens presentationer ska skickas till redaktionen. Rapport
från kongressen. Referat från ögonwebbinariet. Artikel om HWT och clinic på
fäboda gård.
§11. MEDLEMSFRÅGOR
Inga inkomna medlemsfrågor.
§12. VERKSAMHETEN
Arbetet fokuserar på RM för 2022.
§13. RAPPORTER
Rapport från Robin som har varit på SBKs kongress:
Rasklubbsmöte på fredagen: Det behövs kandidater till RASKs styrgrupp.
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Uppgifterna är att driva olika frågor för rasklubbarnas räkning, samla in
information till för olika underlag och diskussioner, skriva ihop skrivelser till SBK,
dokumentera olika möten med SBK. Årets fokusområde är mentalitet.
Övriga punkter som diskuterades var att när styrgruppen är satt att utveckla med
olika arbetsgrupper. Exempel på grupper är Avel, mentalitet och tanken med
dessa är att vi som rasklubbar ska kunna få en plats i avel och hälsa etc.
Även för att kunna stötta sinsemellan rasklubbarna. Klubbarna är olika stora och
vi kom fram till att vi skulle ha stor nytta av att kunna hjälpa varandra. T.ex. dom
mindre klubbarna som saknar möjlighet till avelsråd kan ta experthjälp från en
klubb som har kompetensen eller hjälpa till på varandras MH etc. Medlemmar i
arbetsgrupperna behöver inte vara styrelsemedlemmar utan tas in för sin
spetskompetens.
Dag 1 Kongressen
Valberedningens förslag var de 4 personer som blev valda. Skånes nominerade
fick minst antal röster och därmed ingen plats i FS. Förnyat förtroende för Piia
Nora som ordförande för SBK. Sedan var de in information från VD SKK Kees de
Jong. Vi fick även information från Försvarsmakten som pratade om hur viktig vår
verksamhet faktiskt är för krigsförbanden där ute och att de hundar vi levererar
gör skillnad. Vår insats krävs ännu mer nu när vi även ska börja leverera hundar
till flygvapnet och att med tanke på världsläget är viktigare än någonsin att de
kommer utan hundar till vår skarpa verksamhet.
Vi gick igenom verksamhetsplan och resultaträkning från föregående år och
beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. Förbundsstyrelsen föreslog oförändrad
medlemsavgift för 2023 och 2024
Dag 2 Kongressen
Inledes med en föreläsning av Morgan Alling om knepiga människor. Hur olika
människor har olika roller och kan byta roll beroende på hur gruppen agerar. Hur
viktigt det är att man trivs och har ett förtroende för sin arbetsplats. Ledarskap
och gruppdynamik med mycket humor inblandat i allvaret.
Sen gick vi igenom motionerna som inkommit till kongressen. Efter de att
motionsdelen var slut fick vi information från SBK gällande nya klubbwebben och
membersite.
Nya klubbwebben går nu att beställa hos SBK och den kostar 150kr/månad,
mailadresser får klubben även fortsatt själv tillhandahålla. Det är inte inbyggt i
3
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

dagsläget i klubbwebben. Man kan beställa klubbwebben och sen börja bygga den
i bakgrunden och när man sen anser den klar publicera den. Så klubbarna
behöver inte känna press att de måste bli klart direkt efter man beställt. Befintlig
webbadress går sedan att peka om till den nya SBK sidan.
§14. EKONOMI
Problemet med banken är nästan löst nu.
§15. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.
§16. NÄSTA MÖTE
12 juni kl 19.00
§17.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

_______________________________________
Tina Sperring

________________________________________
Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Robin Yourell Högberg

Robin Yourell Högberg (May 19, 2022 13:52 GMT+2)
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