SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN
DAGORDNING ÅRSMÖTE 3 MARS 2013
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Årsmötets öppnande
Utdelande av SASK utmärkelser och priser för:
erhållna championat
Årets Aussie 2012 i grenarna utställning, agility, lydnad, bruks och vallning
Fastställande av röstlängden.
Val av mötesordförande.
Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Genomgång av:
a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte,
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst
eller förlust.
Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. mål,
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsåret,
c. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och
d. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
Beslut i ärenden enligt punkt 13.
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
Val av revisorer och revisorsuppleant enligt § 9.
Val av valberedning enligt §10.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 16-18.
Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 14.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om
mötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut
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Balansräkning för perioden 2012-01-01-2012-12-31
Nr

Namn
TILLGÅNGAR

Ingående balans

Perioden Utgående balans

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1610 Förskott
1700 Förutbet kostn/upplupna int
1910 Kassa
1920 PlusGiro
S:a omsättningstillgångar
TOTALT TILLGÅNGAR

2806,5
0
1722
146831,62
151360,12
151360,12

-2806,5
4000
-1722
13613,62
13085,12
13085,12

0
4000
0
160445,24
164445,24
164445,24

-157863,36
16555,72
-141307,64

0
-1279,42
-1279,42

-157863,36
15276,3
-142587,06

-7552,48
-2500
-10052,48
-151360,12

7552,48
-19358,18
-11805,7
-13085,12

0
-21858,18
-21858,18
-164445,24

SKULDER & EGET KAPITAL
Eget kapital
2069 Årets resultat
Beräknat balanserat resultat
S:a eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt
S:a kortfristiga skulder
TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL
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Resultaträkning för perioden 2012-01-01-2012-12-31
Nr

Perioden
Ackumulerat
Namn
Utfall
Föreg. år
Utfall
RÖRELSENS INTÄKTER OCH LAGERFÖRÄNDRING
Nettoomsättning
3110 Intäkter MH/MT
4200
3120 Intäkter Läger
47280
3130 Intäkter Rasspecialen
22781
3140 Intäkter Vallning
19000
3215 Intäkter Aussiekalender 4490
3220 Intäkter Raskompendium 9025
3230 Reklam-/annonsintäkter 500
3320 Uppfödarlista
8600
3350 Intäkter Lokalområden 5597
3380 Andra aktiviteter
1000
3890 Medlemsavgifter
98330
S:a nettoomsättning
220803

Föreg. år

2450
34300
12378
0
7210
0
300
2400
0
1050
88129
148217

4200
47280
22781
19000
4490
9025
500
8600
5597
1000
98330
220803

2450
34300
12378
0
7210
0
300
2400
0
1050
88129
148217

Lagerförändring
4018 Kostnader SBK
-4368
-3550
4019 SBK Kongressen
-3400
-5200
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte
-2079
-2079
4051 Kostnader Styrelsemöten-15459
& Arbetsmöten-17900
4110 Kostnader MH/MT -7446,29
-3862
4120 Kostnader Läger
-40931,21
-33463
4122 Priser, medaljer
-842
0
4130 Kostnader Rasspecialen
-16601,56
-14581,9
4140 Kostnader Vallning
-12754
-6164
4160 Kostnader AG Uppfödning
-3945
-6203,82
4210 Kostnader Tidning -67785,93
-44335,6
4215 Kostnader Kalender
-5809
-4244
4220 Kostnader Raskompendium
-8824
0
4230 Kostnader PR/Info
-2527
-12659
4350 Kostnader Lokalområden
-11710,7
-495
4380 Andra aktiviteter
21
0
S:a lagerförändring -204461,69
-154737,32
BRUTTOVINST
16341,31
-6520,32

-4368
-3400
-2079
-15459
-7446,29
-40931,21
-842
-16601,56
-12754
-3945
-67785,93
-5809
-8824
-2527
-11710,7
21
-204461,69
16341,31

-3550
-5200
-2079
-17900
-3862
-33463
0
-14581,9
-6164
-6203,82
-44335,6
-4244
0
-12659
-495
0
-154737,32
-6520,32

-3760,89
0
-4645
-1338
-3701,5
0
-1036
-580,5
-15061,89

-3441,4
-500
-443
0
0
-792
-818
-421
-6415,4

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
5940 Utställning och mässor-3760,89
6211 Telefon
0
6250 Porto
-4645
6260 Förbruknings/kontorsmaterial
-1338
6380 Förlust kortfristiga fordringar
-3701,5
6390 Övr kostnader
0
6530 Redovisningstjänster
-1036
6570 Bankkostnader
-580,5
S:a övriga externa kostnader
-15061,89

-3441,4
-500
-443
0
0
-792
-818
-421
-6415,4

Personalkostnader
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7330 Bilersättningar
0
-1110
0
-1110
7610 Utbildning
0
-1510
0
-1510
7614 Utbildning, förtroendevalda 0
-1000
0
-1000
S:a Personalkostnader
0
-3620
0
-3620
RÖRELSERESULTAT1279,42
FÖRE AVSKRIVNINGAR
-16555,72
1279,42
-16555,72
RÖRELSERESULTAT1279,42
EFTER AVSKRIVNINGAR
-16555,72
1279,42
-16555,72
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
1279,42
-16555,72
INTÄKTER OCH
1279,42
KOSTNADER
-16555,72
RESULTAT FÖRE SKATT
1279,42
-16555,72
1279,42
-16555,72
BERÄKNAT RESULTAT
1279,42
-16555,72
1279,42
-16555,72
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SASK Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2012.
Styrelsen
Styrelsen har från föregående årsmöte haft följande sammansättning:
Ordförande: Ingela Bergare
Vice ordförande: Carola Knudsen
Sekreterare: Linda Jonsson
Kassör: Veronica Hagéus
Ledamot: Lillian Holmér t.om. 30 juni
Ledamot: Cari Hansson
Ledamot: Emma Farhang
Suppleant: Åsa Mellqvist
Suppleant: Nathalie Nylén t.om. 30 september
Revisorer
Ordinarie har varit Jane Avena och Johanna Biderman.
Suppleanter har varit Marie Bertilsson och Sabine Maria Malmgren.
Valberedningen
Leena Andersson (sammankallande), Camilla Appelgren och Karin Fries.
Styrelsemöten
Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöten under året var av 2 var fysiska och 6 via Skype. Ett årsmöte
på Enköpings Brukshundklubb den 3 mars 2012
Medlemsstatistik
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2012 var 644 st, med medlemskap enligt följande:
Ordinarie
523
Familjemedlem
26
Ungdom
99
Utlandsmedlem
1
Hedersmedlem
1
Det finns 2214 australian shepherds registrerade hos jordbruksverket i Sverige. 29 % av ägarna är
medlemmar i SASK.

Svenska Australian Shepherdklubben
Representation
SASK har representerats på följande kongresser och konferenser:
SBKs organisationskonferens
SBK kongress
SBKs Ras/RUS konferens
SBK konferensen om SBK rasernas framtid samt konferens för exteriördomare.
Till exteriördomarkonferensen arbetades det fram ett nytt raskompendie som delades ut till samtliga domare
som har behörighet på rasen. Kompendiet har även delats ut till samtliga uppfödare som den 31 december
2012 stod med på uppfödarlistan.

Aktivititeter
RAS
Befintligt RAS-dokument gäller. Några ändringar har inte gjorts under året.
Årets aussie 2012
Resultatet av de hundar som har blivit årets aussies kommer att presenteras på årsmötet
den 3 mars 2013 på Eskilstunas BK.
Ny logotype
Förslag på ny logotype har tagits fram och årsmötet den 3 mars 2013 ska besluta i ärendet.
Lokalområden
Västra
Ansvarig: Maria Ihrén
Aktiviteter: Två aussieträffar har anordnats. Under våren anordnades en träff i Karlstad där ett 15tal aussieägare mötte upp för att umgås, träna lydnad, agility o rallylydnad.
Höstens träff förlades till Ale BK även där deltog ett 15-tal aussieägare samt även ett antal icke
aussieägare som var där för att bekanta sig med vår ras. Under dagen tränades det uppletande och
lydnad. Den 18 november anordnades ett uppfödarmöte med 4 deltagare.
Under Bruks- och IPO-SM 2012 medverkade Västra med en rasmonter.
Östra
Ansvarig: Victoria Häger
Aktiviteter: i april hölls en föreläsning med Curt Blixt. 19 medlemmar kom och lyssnade. I april
anordnades även en träff i Katrineholm med 10 deltagare som tränade bruks och agility
tillsammans. I september anordnades Guldtackan, en helg med kurs och tävling i vallning. (fick
antalet anmälda men inte antalet deltagande så väntar på svar här). Det har även hållits
vallningskurs/träning i Enköping vid två tillfällen och i Laxå vid ett tillfälle. I september
anordnades ännu en träff i Katrineholm med 8 deltagare som tränade bruks och lydnad tillsammans.
I september anordnades slutligen ett MH med 7 deltagare, varav 4 aussies.
Södra
Ansvarig: Jeanette Forssman
Aktiviteter: 24 oktober anordnades Årets Skånska aussie, som har anordnats sedan 2005 och i år
innehöll dagen föreläsning i friskvård, tipsrunda och tävling för att utse Årets Skånska aussie.
Momenten var som alltid anpassade för att alla ska kunna medverka. Det var ca 30 deltagare
11 november anordnades en mentaldag med Jan Gyllensten. Tanken var en uppföljning av Curt
Blixt-dagen som anordnats av SASK under våren i Eskilstuna. Vi ville ge även aussieägare i södra
Sverige en större förståelse för vikten av hundars mentala egenskaper. Att kunna förstå och utläsa
dessa i verkligheten och på papper – och framförallt för att skapa ett engagemang för rasens
utveckling inom området. SASK sponsrade men trots det var det endast 11 deltagare.
Norra
Ansvarig: Helene Lindqvist
Aktiviteter: Inga aktiviteter har inrapporterats till styrelsen under året.

Mentalbeskrivningar: Det har genomförts ett MH med 7 deltagare (varav 5 aussies) via LO Östra.
Tävlingar: Ett officiellt lydnadsprov i klass I-elit har genomförts i samband med rasutställningen
den 1 juli på Eskilstuna BK. Deltagande enligt följande:
Klass 1: 8 ekipage (7 aussies)
Klass 2: 7 ekipage (6 aussies)
Klass 3: 3 ekipage (alla aussies)
Elit: 3 ekipage (2 aussies)
Det utsågs en klubbmästare i varje klass samt en rasmästare i elitklass. Vid samma tillfälle
arrangerades även officiellt prov i rallylydnad, nybörjarklass samt fortsättningsklass. Det deltog 46
hundar varav 10 aussies. Det utsågs en klubbmästare i varje klass. Emma Björklund dömde.
Det planerade klubbmästerskapet i bruks samt vallning ställdes in p.g.a. för få anmälningar.
Arbetsgrupper
AG-vallning
Sammankallande: Gunnar Larsson fram tills november 2012. Sedan Maja Fredriksson.
Övriga deltagare: Linda Idås, Harriet Ingholm och Carina Karlsson som i och med utbytet av
sammankallande byttes ut mot Susanna Skoglund, Jeanette Forssman, Malin Ågren och Linda Idås.
Aktiviteter: Två vallhelgkurser hos Peter Nilsson, Skinnskatteberg. En i april (som flyttats från
hösten 2011) och en i november.
AG-exteriör
Ansvarig: Sandra Wesa.
Aktiviteter:
Rasspecialen
Rasspecialen hölls i Eskilstuna på Eskilstuna brukshundklubb, den 1 juli 2012.
Domare var Johan Andersson. Omkring 40 hundar ställdes ut. Från styrelsen fanns Carola Knudsen,
Ingela Bergare, Veronica Hagéus, Cari Hansson, Emma Farhang, Natalie Nylén samt Åsa Mellqvist
på plats för att bland annat ta hand om kiosk, fika samt lydnadsprovet. Yvonne Höglund samt
Michael Isberg fanns på plats för att ta hand om rallylydnaden.
Exteriörbeskrivningar
Inga exteriörbeskrivningar har arrangerats under året. Rasklubben har fått ytterligare en godkänd
exteriörbeskrivare under året.
AG-uppfödning
Ansvarig: Platsen har varit vakant under året

AG-jobb
Sammankallande: Yvonne Höglund.
Övriga deltagare: Marie Larsson, Ann-Christine Eriksson, Emma Farhang och Marie-Louise
Fredriksson.
Aktiviteter:
Rikslägret
I år var det ett renodlat bruksläger med grupper i spår, sök och brukslydnad. Sammanlagt deltog
20 ekipage, varav 19 var aussies. Instruktörer var Lennart Roos i spår,
Karin Blom i sök och i brukslydnaden, Carina Schelin. Lägret hölls på Flikens kursgård i
Västmanland. Lägret hölls 31/8-2/9.

AG-PR/info
Ansvarig: Platsen har varit vakant under året.
Mässor
Rasmonter anordnades på My Dog i Göteborg 5-7 januari 2012, bruks och IPO SM samt på
Stockholm Hundmässa 2012 på Älvsjömässan i Stockholm den 15-16 december. Vi kunde
konstatera ett stort intresse för vår ras på de mässor där vi deltagit.
Kalendrar har producerats i 70 exemplar och sålts på mässor, dock inte bruks- och IPO-SM och via
hemsidan.
Det nya raskompendiet fanns till försäljning på Stockholm Hundmässa 2012 samt via hemsidan.
Hemsidan
Webbmaster: Maja Fredriksson.
Aussietidningen
Redaktör: Veronica Hagéus. Aussietidningen ges ut för nionde året i rad. Under 2012 har tidningen
utkommit med fyra nummer.
Aussieshopen
Aussieshopen har inte varit aktiv under 2012.
Uppfödarlista
Uppfödarlista har funnits på hemsidan för de uppfödare som önskar vara med. Det krav som ställts
är att man betalar in 200 kronor och redovisar sitt avelsresultat. Den 31 december 2012 fanns det 43
uppfödare med på listan.
Till nya medlemmar i SASK
Vi har under 2012 erbjudit uppfödare att förmedla rabatterat medlemskap till valpköpare.
Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande och vill
också framföra sitt tack för förtroendet för det gångna året.
Ordförande: Ingela Bergare
Vice ordförande: Carola Knudsen
Sekreterare: Linda Jonsson
Kassör: Veronica Hagéus
Ledamot: Cari Hansson
Ledamot: Emma Farhang
Suppleant: Åsa Mellqvist
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VERKSAMHETSPLAN 2013
Sprida information om vår ras, om dess egenskaper och behov
•

•
•
•

Upprätthålla hemsidan och skapa ett nytt diskussionsforum.
Ge ut medlemstidning med 4 nummer.
Utveckla information om rasen och delta med rasmontrar vid större och viktiga
arrangemang.
Ha en aktiv och trevlig facebooksida.

Arbeta för att få en sund ras både exteriört, hälsa och mentalt
•

•
•

•
•
•
•

•

Öka kunskaper om hälsa, mentalitet och funktion via utbildningar och information.
Arrangera minst 4 st MH som inte är uppfödar MHn och om möjlighet finns även MT.
Färdigställa uppdaterat RAS.
Fortsätta arbetet med att implementera RAS i SASK:s hela verksamhet.
Anordna uppfödarträffar och starta upp uppfödarutbildning.
Bistå främst uppfödarna med data ur Lathunden.
Se över behov av funktionärer.

Anordna exteriörbeskrivningar.

Ge medlemmarna möjligheter att träffa andra aussieägare för
utbyte av kunskap och idéer samt främja medlemmar som arbetar
med sina hundar framgångsrikt
•
•

•
•
•

Fortsätta utveckla lokalområdena.
Anordna läger och efter förmåga och intresse även föreläsningar, träffar och övriga
aktiviteter.
Anordna vallningsaktiviteter.
Anordna officiell utställning.
Anordna lydnadstävling i samband med den officiella utställningen.

•
•

Anordna officiellt rasmästerskap i lydnad, bruks.
Anordna rasmästerskap i vallning.

•
•

Främja samarbete med olika ASCA klubbar i Europa.
Att registrera in ASCA resultat i Lathunden. Uppmuntra medlemmar att skicka in sina
ASCA protokoll.
Utifrån officiella + ASCA tävlingsmeriter utse årets aussie i tävlingen ”Årets Aussie
2013”.
Att ASCA resultat från Open och Advanced-nivån ska ingå i Årets Aussie i vallning.

•
•

Svenska Australian Shepherdklubben
•
•

Kontakt med Kroppsvallarna angående aktuell information om arbetet med AKCproverna (inofficiella och så småningom officiella tävlingar)
Dela ut klubbens utmärkelser för erhållna championat och korningar under
2013.

INRIKTNING 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representera klubben på SBK:s kongress samt övriga arrangemang för rasklubbarna.
Fortsätta arbetet med att implementera RAS i SASK:s hela verksamhet.
Anordna officiell utställning.
Anordna uppfödarträffar.
Arrangera MH och om möjlighet finns, även MT.
Ge ut medlemstidning.
Upprätthålla hemsidan och ett aktivt forum.
Utifrån officiella + ASCA-tävlingsmeriter utse årets aussie i tävlingen ”Årets Aussie
2014”.
Dela ut klubbens utmärkelser för erhållet championat och korningar under 2014.
Efter förmåga och intresse anordna kurser, utbildning, föreläsningar, träffar och övriga
aktiviteter.
Anordna rasmästerskap i lydnad, bruks och vallning.
Anordna exteriörbeskrivningar.

Budget 2013 för Svenska Australian ShepherdKlubben

Intäkter
Medlemsavgifter
Intäkter Läger
Intäkter Aussiekalender
Intäkter utställning/exteriör + lydnad
Intäkter Vallning
Uppfödarlista
S:a nettoomsättning
Lagerförändring
Kostnader SBK
SBK Kongressen
Kostnader Års/Medlemsmöte
Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten
Mentalaktiviteter
Kostnader Uppfödning
Kostnader Tidning
Kostnader PR/Info
Kostnader Lokalområden
Administration
Bankkostnader
Utbildning
Summa Kostnader

BERÄKNAT RESULTAT

105
3
3
5
4
8

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

128 000,00

-3 500,00
-3 000,00
-4 000,00
-15 000,00
-2 000,00
-10 000,00
-65 000,00
-6 000,00
-5 000,00
-3 000,00
-500,00
-10 000,00
-127 000,00

1 000,00

Valberedningens förslag till styrelse 2013
Ordförande

Jeanette Forssman

Nyval 1 år

Vice ordförande

Veronica Hageus

Nyval 2 år

Sekreterare

Cari Hansson

Nyval 2 år

Kassör

Maria Jönsson

Fyllnadsval 1 år

Ledamot 1

Emma Farhang

Kvarstår 1 år

Ledamot 2

Sanna Friberg

Fyllnadsval 1 år

Ledamot 3

Jessica Nyström

Nyval 2 år

Suppleant 1

Ingrid Wigur

Nyval 2 år

Suppleant 2

Angelica Angerståhl

Fyllnadsval 1 år

Vad gäller revisorerna ber vi att få återkomma.

Valberedningen genom Camilla Appelgren och Karin Fries

