Protokoll fört vid Svenska Australian Shepherdklubbens årsmöte lördagen
den 3 mars 2012 på Enköpings Brukshundsklubb
§ 1 Ordförande önskade alla närvarande medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
§ 2a Utdelning av SASK diplom för erhållna korningsresultat till; Sugarwind´s A Wild Thing, Difloyds
Fleetwood, Sunksilk´s Just Face It, Sunsilk´s Shadow In The Sky, Diamond Bluff Illinois, Fätorpets
Blåsippa, Chess Player Certina, Sugarwind´s A Great Warrior, Sunsilk´s Gone In Sixty Seconds, Onedins
Dexter, Kalote´s Mackie och Sugarwind´s A True Friend.
Komplettering av ett antal championatdiplom ombesörjer styrelsen I efterhand.
§ 2b Utdelning av priser för Årets Aussie inom grenarna agility, lydnad, bruks och vallning kommer
ske I efterhand då resultaten ej var klara till årsmötet. Vinnarna publiceras på SASKs hemsida.
§ 3 Fastställande av röstlängden genomfördes. 23 medlemmar närvarade vid årsmötet, förteckning
bifogas årsmötesprotokollet.
§ 4 Camilla Appelgren valdes till årsmötets ordförande.
§ 5 Karin Fries föreslogs av styrelsen och valdes av årsmötets till årsmötets protokollförare.
§ 6 Till protokolljusterare tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera protokollet valdes
Marie Larsson och Carina Stjernborg.
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i SASKs stadgar
behövde ej tas.
§ 8 Årsmötet ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst.
§ 9 Dagordningen fastställdes med reservation för att § 2b handläggs vid annat tillfälle, dock
snarast. Årsmötet lade också till § 21 Övriga punkter och § 22 Årsmötets avslutande.
§ 10a SASK verksamhetsberättelse för 2011 och rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från
föregående årsmöte gicks igenom.
Rättelser/kompletteringar:
Styrelsen: Kia Axelsson var ledamot till och med 3 mars 2012.
Medlemsstatistik: Det finns 1589 australian shepherdägare registrerade hos Jordbruksverket i
Sverige. 36 % av dessa är medlemmar i SASK.
LO Östra har under året haft ett antal aussieträffar. Övriga delar av stycket stryks.
AG Uppfödning: tillägg att ett möte i LO Västra blivit inställt.
Valpmedlemmar: Vi har under 2011 erbjudit uppfödare att förmedla rabatterat medlemskap till nya
valpköpare (ej tidigare medlemmar).
Uppdaterad verksamhetsberättelse korrigerad med ovanstående anmärkningar publiceras på SASKs

hemsida.
§ 10b Genomgång av balans- och resultaträkning för 2011.
Resultaträkningen ska kompletteras med en kolumn för budget 2011. Uppdaterad version publiceras
på SASKs hemsida.
§ 10c Revisorernas berättelse gicks igenom.
§ 11 Balans- och resultaträkning fastställdes och årsmötet beslutades att årets förlust balanseras.
§ 12 Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för SASK styrelse.
§ 13a Genomgång av SASK styrelses förslag avseende mål Verksamhetsplan 2012.
Tillägg:
Under Sprida information; Upprätta hemsidan och ett aktivt forum.
Under Arbeta för en sund ras: Medverka på exteriördomarkonferensen i oktober. Delta i
exteriördomarutbildning och se över behov av övriga funktionärer. Anordna officiell utställning och
exteriörbeskrivningar.
Under ge medlemmar möjligheter: Anordna rasmästerskap i lydnad, bruks och vallning. Anordna
officiell utställning och exteriörbeskrivningar. Dela ut klubbens utmärkelser för erhållna championat
och korningar kunder 2012.
Genomgång av SASK styrelses förslag avseende Inriktning 2013.
Tillägg:
Upprätthålla hemsidan och ett aktivt forum.
Anordna rasmästerskap i lydnad, bruks och vallning.
Anordna officiell utställning och exteriörbeskrivningar.
Dela ut klubbens utmärkelser för erhållna championat och korningar kunder 2012.
§ 13b Genomgång av rambudget för innevarande verksamhetsår 2012 och preliminär rambudget för
det närmast följande verksamhetsåret 2013.
Ändringar:
Årsmötet beslutade att ändra rubriken Intäkter läger till Intäkter AG Jobb.
Årsmötet beslutade att höja budgeterade intäkter för Uppfödarlista till 8 000 kr.
Årsmötet fastställde nettoomsättningen till 110 000 kr och det beräknade resultatet till en förlust på
-12 000 kr.
§ 13c Genomgång av medlemsavgift enligt 4 § i SASK stadgar för kommande verksamhetsår.
Föreslagen medlemsavgift är oförändrad, 200 kr.
§ 13d Inga andra ärenden eller motioner med konsekvenser för verksamheten eller verksamhetens
ekonomi har inkommit.
§ 14 Årsmötet tog beslut om mål, budget och medlemsavgift enligt § 13 ovan med ovan listade
förändringar.
Korrigerad version av Verksamhetsplan 2012 och Inriktning 2013 publiceras på SASKs hemsida.

Korrigerad version av budget för 2012 och 2013 publiceras på SASKs hemsida.
§ 15 Information från AGVallning och AG Jobb i syfte att nå fastställda mål.
§ 16 Årsmötet valde styrelsemedlemmar för 2012 utifrån valberedningens förslag enligt nedan och
enligt § 8 moment 1 i SASKs stadgar:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot 2:
Ledamot 3:
Suppleant 1:
Suppleant 2:

Ingela Bergare
Carola Knudsen
Linda Jonsson
Veronica Hagéus
Cari Hansson
Emma Farhang
Åsa Mellkvist
Natalie Nylén

omval 1 år
fyllnadsval 1 år
fyllnadsval 1 år
omval 2 år
nyval 2 år
nyval 2 år
fyllnadsval 1 år
nyval 2 år

Ledamot 1 Lillian Holmer kvarstår 1 år.
Tjänstgöringsordningen är enligt ovanstående.
§ 17 Årsmötet valde revisorer och revisorssuppleanter för 2012 utifrån valberedningens förslag
enligt nedan och enligt § 9 i SASKs stadgar:
Revisor 1:
Revisor 2:
Revisorssuppleant 1:
Revisorssuppleant 2:

Jane Avena
Johanna Biderman
Marie Bertilsson
Sabine Maria Malmgren

omval 1 år
omval 1 år
omval 1 år
nyval 1 år

§ 18 Årsmötet valde valberedning för 2012 utifrån valberedningens förslag enligt nedan och enligt §
10 i SASKs stadgar:
Leena Andersson
Karin Fries
Camilla Appelgren

sammankallande

kvarstår 1 år
nyval 2 år
fyllnadsval 1 år

§ 19 Årsmötet beslutade om omedelbar justering av § 16-18 ovan. Justeringsmän: Carina Stjernborg
och Marie Larsson.
§ 20 Inga beslut togs i ärenden eller motioner som inte behandlats under § 14.
§ 21 Under årsmötet diskuterades frågor som uppkommit i forumet. Den nya styrelsen kommer ta
upp dessa frågor till fortsatt diskussion. Några av ämnena som diskuterades var om SASK även
fortsättningsvis ska budgetera förlustresultat, att tidningen fortsatta tryckta utgivning ska diskuteras
på forumet, att Årets Aussie även bör delas ut inom rallylydnad och freestyle samt annonseras i
Brukshunden och att bruksgrenarna ska premieras enskilt (spår, sök, rapport).

§ 22 Mötesordförande avslutade årsmötet och tackade medlemmarna för intresse och deltagande.
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