Protokoll styrelsemöte SASK
17 augusti 2022 kl. 19.00
Via Teams
Närvarande: Carina Lindström, Robin Yourell Högberg, Lotta Wallander, Agnetha
Andersson, Jenny Naarttijärvi, Alexandra Persson och Tina Sperring
Frånvarande: Cecilia Risvall
§1. MÖTETS ÖPPNANDE
Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Alexandra.
§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
a. Vi tar beslut om att skicka ut RAS till uppfödarna nu för att samla in deras
synpunkter innan det skickas ut till alla medlemmar. Deadline för deras
åsikter är 31 augusti.
§8. VALLNINGSKOMMITTÉN
a. RM i vallning 17 september 2022 (em/PM-trial). Rasmästerskapet
genomförs enligt ASCA:s regler och anvisningar. Anmälan senast 28
augusti mer information på hemsidan.
§9. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
a. RM lydnad
Elin Sehlstedt är ansvarig för RM i lydnad och är redan engagerad på
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Tjörns brukshundsklubb.
b. RM 2023
i. Bruks - sök/spår(/rapport)
Tina har mailat samtliga brukshundklubbar i Gävleborgs distrikt.
Gävle och Söderhamn ska återkomma. Hudiksvall vill ha ett samtal.
Skjutskär har tackat nej samt Liselotte Broms. Tina och Carina tar
ansvaret.
ii.

Bruks - patrull
Robin har börjat luska i att ha RM i patrull.

iii.

Lydnad - Alexandra kollar med folk i göteborgsområdet

iv.

Rallylydnad - Alexandra kollar med folk i göteborgsområdet

v.

Agility - Agnetha kollar med Emelie Merenius

c. Rasspecialen 2023 behöver ställas in senast 1 oktober. Alexandra har
kontakt med Marie som skulle återkomma gällande huruvida hon har
möjlighet att vara ansvarig eller inte.
d. Rasspecialen 2024 har vi ingen som kan arrangera. Marie kollar på om hon
har möjlighet att ansöka. Styrelsen tar beslut om att utbilda en CUA inom
klubben ifall vi finner någon som är intresserad. Om Marie är intresserad
av att arrangera rasspecialen 2023 och 2024 är det av värde för klubben
att ha en till CUA för att få större geografisk spridning och i framtiden
kunna arrangera fler utställningar på ett år.
e. Hundrastorget stora stockholm - anmälan senast 30 sep
Agnetha kollar med Camilla Appelgren om hon vet någon som har varit
ansvarig för montern i Stockholm. Vi lägger sedan ut på facebook för att
leta medlemmar som vill stå i montern.
§10.

AUSSIETIDNINGEN
a. Nästa nummer har tema “Är aussien en clown?” och har manusstopp 31
augusti.
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§11.

MEDLEMSFRÅGOR
a. Vi har fått in frågan från en medlem om SASK kan bidra till blommor på
Britt Siegstads begravning likt ASKN efter hennes tragiska bortgång. Brit
hade kenneln Dreamcatcher’s och FCI domare som senast dömde i Sverige
i Norrtälje på nationaldagen. Vi tar beslut om att donera 1000 kr i hennes
namn till lämplig organisation.
https://www.facebook.com/australianshepherdklubbnorge/photos/a.787
724994679503/5334714213313869/

§12.

VERKSAMHETEN
a. Jenny Nyberg har meddelat att hon på grund av personliga skäl varit
tvungen att avgå. Agnetha går upp som ledamot. Tina kontaktar Henrik om
byte av mailadresser.
b. Monica Henriksson har kontaktat orter och letar ställen att anordna på.
Alexandra har kontaktat Jönköpings BK. Alexandra, Monica och Robin
pratar ihop sig.
c. Alexandra och Lotta utformar två enkäter att skicka ut. En för icke
medlemmar där förhoppningen är att få svar på varför personer inte är
medlem. En för medlemmar där vi hoppas få svar på vad de önskar
arrangeras inom klubben.
d. Vi har fått mail om en föreläsning om att förstå hundens språk. Den är för
dyr och bedöms inte vara allmännyttig för klubben vilket gör att vi inte är
intresserade.
e. Nya raskompendium behöver eventuellt beställas. Avelsrådet kollar på det
och ser om det går att beställa via SKK eller om vi behöver trycka upp
dom.

§13.

RAPPORTER
a. Det har kommit besked om att SKK/CS godkänt SBKs ansökan om
revidering av MT, det innebär därmed att SBK från 2023-01-01 har ett
reviderat MT.

§14. EKONOMI
Vi har 321 746 kr på banken.
§15. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor
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§16. NÄSTA MÖTE
Flyttas på grund av valdag 11 september till den 20 september kl 19.00.
Preliminärt möte om enkäterna i samband med nästa styrelsemöte.
§17.

MÖTETS AVSLUTANDE

Vid protokollet

Mötesordförande

_______________________________________
Tina Sperring

________________________________________
Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Alexandra Persson

Alexandra Persson (Sep 20, 2022 21:46 GMT+2)
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