
Protokoll styrelsemöte SASK
12 februari 2023 kl. 19.00
Via Teams
Närvarande: : Carina Lindström, Cecilia Risvall, Robin Yourell Högberg, Lotta Wallander,
Alexandra Persson, Tina Sperring och Agnetha Andersson
Frånvarande: Jenny Naarttijärvi

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

§2. VAL AV JUSTERARE
Till justerare valdes Alexandra.

§3. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

§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 ska försöka få till att skicka in en motion till Kennelfullmäktige gällande

ASCA-registreringar vilket ska göras senast 31 mars. Robin hör med
avelsrådet om de vet någon med stor kunskap i ärendet som eventuellt har
tid och möjlighet att skriva ihop motionen.

b. Vi vill skicka Erika Fundberg på utbildning för exteriörbeskrivare. Tina
mailar SBK.

§8. VALLNINGSKOMMITTÉN
a. Rasmästerskapet 2023 kan tänkas genomföras i samband med kurshelgen

Guldtackan. Lotta har kontakt med Maja som är ansvarig för den helgen
och de ska återkomma med en budget för arrangemanget till Lotta.

§9. ARRANGEMANGSKOMMITTÉN
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a. Elin på jönköpings brukshundsklubb skulle kolla med aktiva hos
brukshundsklubben över deras möjligheter att arrangera brukset.

b. Alexandra har skapat en facebookgrupp för RM i rally och lydnad där
personer som är intresserade att engagera sig kan gå med.

c. Rasspecialen fortskrider väl, Marie sköter det och den blir 2 juli i Borås.
Tina fick under organisationskonferensen tips om systemet BRG Show
från kelpieklubben, Marie undersöker om det kan vara något som är bra
att använda för att underlätta arbetet runt anmälningarna.

§10. AUSSIETIDNINGEN
a. Nästa nummer har manusstopp 20 februari. Temat för nästa nummer är

viltspår.

§11. MEDLEMSFRÅGOR
a. Vi har fått in en skrivelse från medlemmar gällande kringgående av SKKs

registreringsregler om krav på MH. Skrivelsen belyser ett viktigt problem
som vi ser som en viktig fråga att ta upp när det finns risk att det sätts i
system. Beslut tas om att rasklubben skickar in skrivelsen till SKK.

§12. VERKSAMHETEN
a. Diskussion om remiss från SKK:s Utställningskommitté angående junior-

och veteranchampionat från. Beslut tas om att återkoppla med att vi inte
står bakom införandet av juniorchampionat då vi inte anser att rasen ska
vara eller är färdigutvecklad i så pass ung ålder och står bakom de skäl till
avslag som anges i remissen. Vi ser däremot endast fördelar med att införa
veteranchampionatet varför vi kommer att stå bakom införandet av
veteranchampionatet. Tina svarar på remissen.

b. Möte SKvK 19 februari kl 19.00 - Beslut tas om att Lotta och Lena går som
representanter från rasklubben.

c. Vi får hjälp från SBK med ordförande till Årsmötet 2023. Kirsten Silow
Örnberg ställer upp även i år.

§13. RAPPORTER
a. Tina var på Organisationskonferensen för Svenska Brukshundklubben 4-5

februari. Under konferensens första dag hölls en presentation av SVA om
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projekt smittskydd, en inspirationsföreläsning om att våga tänka stor med
efterföljande workshop gällande brukshundklubbens organisation - vad
som kan bli bättre och vad som är bra, information om Landstormsfonden
samt information från valberedningen om deras förslag till kongressen och
nya FS-styrelsen.

Under organisationskonferensens andra dag hölls inledande information
från stridskraft hemvärnet innan uppdelning i grupper skedde för
diskussioner inom de olika grupperna. Rasklubbarna gick igenom
planering inför årets RASK möten som bestämdes till 16 april, 17
september och 17 december kl 19.00 samt de motioner som skickats till
kongressen. En arbetsgrupp har tillsatts för att ta fram en definition för
vad som är en brukshundsras. En enkät gällande detta kommer att skickas
ut till rasklubbarna.

§14. EKONOMI
Vi hade 299 957 kr på banken 31 januari 2023. Resultatet blev -15 406 kr främst
hänförligt till kostnaderna för tidningen.

§15. ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor.

§16. NÄSTA MÖTE
Årsmötet 7 mars kl 19.00.

§17. MÖTETS AVSLUTANDE
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Vid protokollet                                                                Mötesordförande

_______________________________________                            ________________________________________
Tina Sperring                                                                       Carina Lindström

Justerare

________________________________________
Alexandra Persson
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Alexandra Persson (16 feb 2023 21:02 GMT+1)

Tina Sperring (5 mar 2023 20:28 GMT+1)
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SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERD
KLUBBEN
826002-1566
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period: 2023-01-01 - 2023-01-31

Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2023-02-12 18:46

Senaste vernr A 35

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1250 Datorer 7 879,00 7 879,00 0,00 7 879,00
1259 Ack avskrivn datorer -7 879,00 -7 879,00 0,00 -7 879,00

Summa materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 0,00

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

1920 PlusGiro 324 730,98 324 730,98 -24 774,01 299 956,97

Summa kassa och bank 324 730,98 324 730,98 -24 774,01 299 956,97

Summa omsättningstillgångar 324 730,98 324 730,98 -24 774,01 299 956,97

SUMMA TILLGÅNGAR 324 730,98 324 730,98 -24 774,01 299 956,97

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2060 Eget kapital i ideella föreningar,
stiftelser och registrerade
trossamfund

-346 138,21 -346 138,21 0,00 -346 138,21

2069 Årets resultat 30 924,98 30 924,98 0,00 30 924,98

Summa eget kapital -315 213,23 -315 213,23 0,00 -315 213,23

Kortfristiga skulder

2890 Övriga kortfristiga skulder -150,00 -150,00 0,00 -150,00
2990 Övriga upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter -9 367,75 -9 367,75 9 367,75 0,00

Summa kortfristiga skulder -9 517,75 -9 517,75 9 367,75 -150,00

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

-324 730,98 -324 730,98 9 367,75 -315 363,23

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 -15 406,26 -15 406,26

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=1250&toacct=1250&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=1259&toacct=1259&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=1920&toacct=1920&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=2060&toacct=2060&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=2069&toacct=2069&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=2890&toacct=2890&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=2990&toacct=2990&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=1250&toacct=1250&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=1259&toacct=1259&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=1920&toacct=1920&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=2060&toacct=2060&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=2069&toacct=2069&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=2890&toacct=2890&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERD
KLUBBEN
826002-1566
Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31
Period 2023-01-01 - 2023-01-31

Resultatrapport 

Utskrivet 2023-02-12 18:47
Senaste vernr A 35

 Period Ackumulerat Ackumulerat fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3170 Intäkter Exteriör 450,00 450,00 0,00
3220 Intäkter Raskompendium 300,00 300,00 0,00
3320 Uppfödarlista 2 000,00 2 000,00 200,00
3551 Intäkter diplom 30,00 30,00 60,00

Summa nettoomsättning 2 780,00 2 780,00 260,00

Aktiverat arbete för egen räkning

3890 Medlemsavgifter 15 583,33 15 583,33 11 900,00

Summa aktiverat arbete för egen räkning 15 583,33 15 583,33 11 900,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 18 363,33 18 363,33 12 160,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4210 Kostnader Tidning -21 686,00 -21 686,00 -21 054,00
4358 Medlemsavgifter -1 200,00 -1 200,00 -400,00
4550 Inköp Profilprodukter 0,00 0,00 -15 493,00

Summa råvaror och förnödenheter -22 886,00 -22 886,00 -36 947,00

BRUTTOVINST -4 522,67 -4 522,67 -24 787,00

Övriga externa kostnader

5420 Dataprogram -623,75 -623,75 0,00
5940 Utställningar och mässor -131,50 -131,50 0,00
6250 Porto -8 554,84 -8 554,84 0,00
6570 Bankkostnader -1 573,50 -1 573,50 -1 577,40

Summa övriga externa kostnader -10 883,59 -10 883,59 -1 577,40

Personalkostnader

7610 Utbildning 0,00 0,00 -900,00

Summa personalkostnader 0,00 0,00 -900,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -33 769,59 -33 769,59 -39 424,40

BERÄKNAT RESULTAT -15 406,26 -15 406,26 -27 264,40

https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3170&toacct=3170&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3220&toacct=3220&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3320&toacct=3320&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3551&toacct=3551&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3890&toacct=3890&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=4210&toacct=4210&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=4358&toacct=4358&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=4550&toacct=4550&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=5940&toacct=5940&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=7610&toacct=7610&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3170&toacct=3170&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3220&toacct=3220&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3320&toacct=3320&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3551&toacct=3551&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=3890&toacct=3890&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=4210&toacct=4210&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=4358&toacct=4358&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=4550&toacct=4550&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=5420&toacct=5420&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=5940&toacct=5940&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=6250&toacct=6250&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=6570&toacct=6570&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
https://apps5.fortnox.se/report/report/report.php?fid=527fe91b13734fa48339e6479f727342&r=gledger&fromacct=7610&toacct=7610&fromdate=2023-01-01&todate=2023-01-31&cc=&output=pdf&filter=undefined&ccs=undefined&intfrom=undefined&intto=undefined
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