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Svenska australian shepherdklubbens årsmöte, 7 mars 2021 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av röstlängden. 

3. Val av mötesordförande. 

4. Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 
protokollet. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2. 

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

8. Fastställande av dagordningen. 

9. Genomgång av; 

i. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och 
uppdrag från föregående årsmöte, 

ii. balans- och resultaträkning och 

iii. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen. 

12. Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende; 

i. verksamhetsplan 

ii. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det närmast 
följande verksamhetsåret, 

iii. medlemsavgift enligt § 4 för närmast kommande verksamhetsår och 

iv. andra ärenden samt motioner vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge 
konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 11. 

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

15. Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 

16. Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9. 

17. Val av valberedning enligt § 10. 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 och 14–16. 
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19. Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 
12. 

20. Mötets avslutande 

 

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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Verksamhetsberättelse för 2020  
 
Styrelsen för Svenska australian shepherdklubben (SASK) avger härmed följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020. 

 

Styrelse 

Styrelsen har sedan föregående årsmöte haft följande sammansättning: 

Ordförande: Ingela Qvirist 
Vice ordförande: Ulli Samuelsson  
Sekreterare: Cari Hansson 
Kassör: Maria Romner  
Ledamot: Emma Sandfjord 
Ledamot: Emelie Merenius 
Ledamot: Lea Edberg  
Suppleant: Jenny Nyberg 
Suppleant: Jenny Åström 
 

Revisorer 

Ordinarie har varit Ingela Bergare och Jane Avena 
Suppleanter har varit Camilla Appelgren samt Jenny Naarttijärvi 
 

Valberedning 

Veronica Hagéus (sammankallande) samt Linnea Lundberg. Den tredje posten har varit 
vakant. 
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1. Inledning – 2020 ett år präglat av Coronapandemin 

2020 har varit ett extremt år. 11 mars, tre dagar efter SASK:s årsmöte, förklarade 
Världshälsoorganisationen, WHO, spridningen av covid -19 som en pandemi. Samhället 
stängde ner och med den en stor del av SBK:s organiserade verksamhet. Med stränga 
reserestriktioner blev SASK:s tävlings- och kursverksamhet omöjlig att bedriva. Vi har inte 
haft något arrangemang sedan årsmötet. För oss som nationell klubb är arrangemangen 
viktiga: för att följa rasens utveckling, socialt genom att medlemmar träffas och för styrelsen 
att diskutera och byta åsikter med medlemmarna.  
 
Efter ett år med i stort sett obefintlig verksamhet hoppas vi att klubben en bit in på 2021 
återigen kan välkomna våra medlemmar på arrangemang i SASK:s regi.  
 

 

2. Årsmöte och styrelsemöten  

Utöver årsmötet den 8 mars på Söderköpings BK har styrelsen har haft nio protokollförda 
styrelsemöten under året. Mellan sammanträdena har kontakt upprätthållits via telefon,  
e-post och Messenger.  
 

 

3. Medlemsstatistik  

Totala antalet medlemmar i klubben den 31/12 2020 var 791 st (841 st 2019) 
 
Medlemsantalet fördelar sig enligt följande (siffror inom parentes från 2019): 
Ordinarie: 705 (756) 
Familj: 25 (27) 
Ungdom: 59 (53) 
Utland: 0 (3) 
Hedersmedlemmar: 2 (2) 
 
Klubben arbetar regelbundet med medlemsvärvning bl a genom mejlutskick till de 
medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap och vi informerar intresserade valpköpare, 
hundägare och uppfödare om vikten av att stödja rasklubben. När SKK skickar oss 
uppdaterade listor på nyregistrerade aussieägare, får dessa också ett mejlutskick med info 
om rasklubben. Runt årsskiftet påminns även uppfödare om värdet att medverka på 
uppfödarlistan följande år.  
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Antalet medlemmar har minskat med 50 stycken jämfört med 2019. 2020 har varit ett år i 
helt utan medlemsaktiviteter sedan början av mars. Det kan ha påverkat viljan att vara 
medlem.  
 

 

4. Ekonomi  

Verksamhetens intäkter har uppgått till 175 522 kr och kostnaderna till 68 486 kr, dvs ett 
överskott med 107 036 kr. Jämfört med 2019 har resultatet ökat med 87 893 kr, vilket beror 
på tidiga åtstramningar av bland annat tidningstryck och distribution då klubbens ekonomi 
var oviss med tanke på pandemin.  
 
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras till ny räkning. 
 
 

5. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar  

SASK har deltagit vid: 

 24–26 januari, SBKs organisationskonferens 

 En majoritet av dialogmötena mellan FS, distrikt och rasklubb  
 
Årets övriga konferenser, har blivit inställda. Kongressen hölls digitalt. SASK deltog inte. 
 
 

6. Avelsråd  

Avelsrådet har bestått av: Liza Hasselquist, Jeanette Forssman, Jessica Pilhede, Susanna 
Skoglund och Marie Johansson. 
 
En avelsutbildning genomfördes under våren med från början tio deltagare. Linnéa Lundberg 
har varit samordnare. Liza Hasselqvist och Jeanette Forssman har haft det övergripande 
ansvaret för genomförandet. Fyra deltagare blev godkända.  
 
En så kallad kullstatistiklista tas fram sedan 2017 över samtliga valpkullar födda under året 
före. Den omfattar kennel, avelsdjur, MH, ögonlysning och röntgen, arbetsmeriter mm och 
där de som uppnått rasklubbens två valphänvisningsnivåer (grundläggande alt. samtliga) 
markeras. Några huvudresultat från kullstatistiken från 2019: 
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 30 procent av hundarna registrerade år 2019 uppfyller SASK:s grundläggande krav 
och 22 procent uppfyller SASK:s samtliga krav.  

 64 procent av valparna är från parningar där minst en förälder har lång svans. 
Kullstorlek här är i genomsnitt 6,7 valpar per kull.  

 30 procent av valparna är från nbt x nbt-parningar. Kullstorlek från nbt x nbt-
parningar är i genomsnitt 4,9 valpar per kull.  

 
Ulli Samuelsson samt Jenny Nyberg i styrelsen tog fram kullstatistiklistan för 2019. 
 
Andra områden som Avelsrådet arbetat med är: 

 Fortlöpande svarat på frågor om avel, valpar, hälsa etc.  

 Valphänvisningskrav 

 Hanhundslistan 

 Ansvarat för fliken ”Om rasen” på hemsidan  

 Arbetet med att revidera RAS har fortsatt under året. Jeanette Forssman har 
samordnat och Tove Ekman bistått med hälsodelen, Liza Hasselqvist med mentalitet, 
Sandra Wesa skrivit utkast till funktion och Susanna Skoglund till avel. Efter 
genomgång och revidering av första förslaget, bland annat för att föra över 
materialet till den gällande mallen, och återremittering till Avelsrådet fick arbetet 
pausas och återupptogs i slutet av 2020 med hjälp av krafter i klubben.  

 
6.1 Statistik uppfödarlista 
31/12 2020 fanns det 42 uppfödare på listan. 
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7. Hälsa 

7.1 Mentalbeskrivningar/Mentaltester 
SASK fortsätter att ha fokus på rasens mentalitet. Därför bokades två MT för 2020 genom 
Schäferklubben i Uddevalla och Sjöbo BK. Klubben informerar regelbundet om vikten av MH 
och MT via hemsidan, Facebook och tidningen och kan bistå med råd om uppfödare vill 
arrangera kull-MH eller MT. Klubben lyfter ämnet ytterligare genom att informera om vikten 
av var kryssen sitter i protokollet. Detta blir enkelt genom klubbens MH-idealprofil och en 
interaktiv MH-idealprofil (där hundens resultat kan läggas in). Dessa ligger tillgängliga på 
klubbens hemsida sask.nu.  

 
7.2 Lathunden  
SASK har fem licenser för Lathunden: Huvudlicensen finns sedan november 2013 hos Per 
Edorson. Övriga har Emma Sandfjord, Liza Hasselqvist och Lena Stangvik. Klubben har 
ytterligare en licens och Per Edorson har under hösten avsagt sig sin licens.  
 
Vi har under året haft stora problem att få Lathunden att fungera. Programvaran innehåller 
buggar och är så pass ålderstigen att det är problem att få den att fungera på en modern 
dator. Det finns ingen tidsplan från SBK om en uppdatering av programvaran.   
 
7.3 Förteckning över hundar som diagnostiserats med epilepsi, EP-lista 
Listan som finns på hemsidan har under året inte utökats med något namn. Ett förtydligande 
är gjort på hemsidan för att lyfta fram att listan som skapades 2013 endast är en 
kartläggning och inget annat.  
 
7.4 Exteriörbeskrivningar 
Klubben har som målsättning att erbjuda exteriörbeskrivningar i samband med sina större 
arrangemang, men detta var inte möjligt 2020 då samtliga arrangemang ställdes in på grund 
av coronapandemin. Däremot anordnades tre andra exteriörbeskrivningar i rasklubbens regi 
med Lena Stangvik och Sandra Wesa som beskrivare. Tyvärr blev en fjärde beskrivning 
inställd med kort varsel på grund av coronarestriktioner.  
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8. Tävlingar 

8.1 Årets aussie 2020 inställd 
Då möjligheten att tävla har varit få under året och att personer i riskgruppen sannolikt har 
fått avstå helt och hållet, beslutade styrelsen att inte dela ut några priser för Årets aussie 
2020.  
 
8.2 Samtliga rasmästerskap inställda  
På grund av pandemin och restriktioner från SBK, SKK och ytterst från Folkhälsomyndigheten 
och regeringen har SASK fått ställa in samtliga tävlingsarrangemang från mars och framåt: 

 Rasspecialen 

 Rallylydnad och lydnad 

 Bruks 

 Agility 

 Vallning 
 
8.3 Arrangemangskommittén bildad  
SASK vill årligen erbjuda rasmästerskap inom de grenar som nämns under punkt 8.2. Genom 
Arrangemangskommittén vill vi bygga upp en gemensam kunskapsbas, som vi kan dela med 
oss av mellan de olika grenarna. Vi tror också på att sprida uppdragen inom SASK på flera 
personer, dvs personer utanför styrelsen. I det här fallet vill vi engagera personer som tycker 
om att jobba med arrangemang men inte nödvändigtvis att sitta i möten en gång i månaden.  
 
Under 2020 har vi av kända skäl inte kunnat erbjuda några arrangemang utan enbart 
påbörjat arbetet med planering för arrangemang 2021. En avtalsmall har arbetats fram som 
kommer att utvärderas efter rasmästerskapen i bruks under sommaren. 
   

 

9. Övriga aktiviteter 

9.1 Läger 
Inga läger kunde genomföras. En lydnadskurs kunde genomföras den 7 mars i Norrköping 
med tio deltagare. Ingela Karlsson var instruktör och Cari Hansson arrangör. 
 
  



 

 
 
 

9 

 
Svenska australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb inom Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening som 
syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund vall- och brukshundras; mentalt, hälsomässigt och exteriört. Rasklubben har ett 
avelsansvar och klubbens viktigaste arbete sker genom faktainsamling, information, uppfödarutbildning och erfarenhetsutbyten, 
framför allt uppfödare emellan. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter, inspiration, uppmuntran och råd mellan 
klubbens alla medlemmar. Mer info finns på sask.nu 
 

9.2 Vallningskommittén  
SASK har startat en vallningskommitté med erfarna medlemmar som ägnat sig åt vallning i 
många år. Avsikten med Vallningskommittén är att hjälpa till att bevara och utveckla 
aussiens specifika egenskaper som vallhund genom att aktivt arbeta med och stötta 
vallningsfrågor inom rasen. Vi vet dessutom att vallningsegenskaper ger positiv effekt på 
andra grenar, t ex bruksgrenar.  
 
Vallningskommittén har som mål att årligen arrangera rasmästerskap i vallning, 
helgaktiviteter med information om vallning, prova-på och NHAT. En undersida har lagts till 
på hemsidan, sask.nu/vallhund.  
 
9.4 Uppfödarträffar 
På årsmötet i mars 2020 efterlystes uppfödarträffar. Syftet med träffarna är att öka 
kommunikationen och samarbetet mellan aussieuppfödare i Sverige och att utbilda i och öka 
kunskapen om avelsarbetet inom RAS (Rasspecifika AvelsStrategier).  
 
Målgruppen är uppfödare och hanhundsägare som eventuellt planerar att ha sin hane i avel. 
Vi hade planer att genomföra åtminstone en träff under 2020 men detta har inte varit 
möjligt på grund av pandemin.  
 
9.5 ASCA-registreringar 
Styrelsen har under året arbetat med möjligheten att få registrera stamtavlor för ASCA-

registrerade importer. Avelskommittén i SKK har nu beslutat att utreda möjligheterna att 

lägga in härstamning från hundar med stamtavla från klubbar som inte är anslutna till FCI. 

Frågan berör fler raser än Australian Shepherd. 

 

10. PR/INFO 

10.1 Hemsidan  
Sidan har uppdaterats framför allt med information på undersidan Aktuellt. Vi har också lagt 
till en ny undersida https://sask.nu/vallhund (se ovan) samt en sida enbart med 
kullstatistiken https://sask.nu/rasen/statistik-over-fodda-kullar. Vi hoppas att en egen sida 
ska göra det lättare för besökare att hitta statistiken.  
 
Vi har framför allt haft stor hjälp av webmaster Henrik Danielsson i detta arbete.  
 

https://sask.nu/vallhund
https://sask.nu/rasen/statistik-over-fodda-kullar
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Besökande på hemsidan: Från och med 1 januari 2020 till 31 december 2020 hade vi 43 795 
besökare (33 256 besökare 2019) på 75 032 sessioner (63 480 sessioner 2019). 
 
10.2 PR-material och trycksaker 

 Varje år delar klubben ut diplom till hundar som under året erövrat en SKK-
championtitel eller fått titeln KORAD. 2020 utdelades 5 diplom (15 stycken 2019). 

 Det har skickats ut 53 diplom för genomfört MH (27 stycken 2019). 
 

10.3 Mässor och evenemang 

 3–6 januari My Dog, Göteborg. SASK hade en rasmonter. 

 December: Stockholm Hundmässa, Stockholm, ställdes in på grund av pandemin.  
 
10.4 Aussietidningen 
Redaktörer och formgivare har varit Martina Hallgren och Åsa Hemberg. I redaktionsrådet 
ingick även Ingela Qvirist. Ansvarig utgivare har varit Ingela Qvirist.  
 
Under 2020 har tidningen utkommit med tre nummer, varav höstens nummer blev ett 
dubbelnummer (nr 3-4). Nummer 2 och 3-4 har varit temanummer. Nummer 2 hade 
nosarbete som tema och nummer 3-4 vallning. För att hålla nere kostnaderna för föreningen 
i en osäker ekonomisk situation med samtliga arrangemang inställda, beslutade styrelsen att 
ge ut nr 2 och 3-4 digitalt. Länk till tidningen har distribuerats genom medlemsutskick. Detta 
har fungerat väl och responsen har varit god även om det självklart finns medlemmar som 
föredrar att få tidningen traditionellt i pappersform.  
 
10.5 Nya medlemmar i SASK 
Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev, tillsammans med sitt medlemsbevis och senaste 
numret av Aussietidningen. Medlemsansvarig har varit Monica Gahlin.  
 
Vi har mejlat ut ett brev till nya valpköpare vid varje tillfälle som SKK skickar uppdateringar 
om nyregistrerade aussieägare. I brevet presenterar vi klubben, vårt arbete för rasen och 
vikten av att vara medlem i klubben. Cari Hansson har varit ansvarig. 
 
10.6 Facebook  
Klubbens officiella Facebook-grupp ökar hela tiden och hade 31 december 2020 4540 följare 
(ca 4000 2019). Sidan är i hög grad levande med inlägg från både från styrelsen och från 
enskilda medlemmar. Styrelsen har använt gruppen till att föra ut information till 
medlemmar och intresserade av rasen, bland annat den månatliga informationen från 
styrelsen efter varje styrelsemöte.   
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Klubben har även en grupp för våra uppfödare med 157 medlemmar (148 stycken 2019). 
 
10.7 Instagramkonto  
Föreningen har ett Instagramkonto under namnet SASKofficial med 468 följare 31 december 
2020. Då vi inte haft några event under 2020 har aktiviteten på kontot varit sparsam 
förutom bilder från Stockholmsmässan 2019 som lades ut i början av januari.  
 

Tack! 

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande och 
utveckling. Vi vill också framföra vårt tack för förtroendet under det gångna året och önskar 
den nya styrelsen stort lycka till. 
 
 
 
____________________________               ______________________________ 
Ordförande: Ingela Qvirist                          Vice ordförande: Ulli Samuelsson 
 
 
 
____________________________                 ______________________________ 
Sekreterare: Cari Hansson                                   Kassör: Maria Romner 
 
 
 
____________________________                 ______________________________ 
Ledamot: Emma Sandfjord Ledamot: Emelie Merenius 
 
   
 
____________________________                  
Ledamot: Lea Edberg  


