SVENSKA AUSTRALIAN SHEPHERDKLUBBEN
DAGORDNING ÅRSMÖTE 8 MARS 2020
§ 1 Årsmötets öppnande
§ 2 Utdelande av SASK utmärkelser och priser för:
a) erhållna championat och titeln KORAD
b) Årets Aussie 2019
§ 3 Fastställande av röstlängden.
§ 4 Val av mötesordförande.
§ 5 Rasklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
§ 6 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden
ska justera protokollet
§ 7 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2.
§ 8 Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
§ 9 Fastställande av dagordningen.
§ 10 Genomgång av:
a. rasklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande
av mål och uppdrag från föregående årsmöte, presentera statistik ur Lathunden
b. balans- och resultaträkning och
c. revisorernas berättelse.
§ 11 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av överskott alt
underskott.
§ 12 Beslut om ansvarsfrihet för rasklubbsstyrelsen.
§ 13 Genomgång av rasklubbsstyrelsens förslag avseende:
a. verksamhetsplan
b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för det
närmast följande verksamhetsår
c. medlemsavgift för närmast kommande verksamhetsår
d. eventuellt inkomna motioner
e. andra ärenden vilka rasklubbsstyrelsen har bedömt kan ge konsekvenser för verksamhet eller
ekonomi. Fonden.
§ 14 Beslut i ärenden enligt punkt 13.
§ 15 Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
§ 16 Val av rasklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning.
§ 17 Val av revisorer och revisorssuppleant enligt § 9.
§ 18 Val av valberedning enligt § 10.
§ 19 Beslut om omedelbar justering av punkterna 16–18.
§ 20 Beslut om rasklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte
behandlats under punkt 14.
§ 21 Mötets avlutande
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.
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,
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Svenska australian shepherdklubben, SASK

Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Svenska australian shepherdklubben (SASK) avger härmed följande
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2019.

Styrelse
Styrelsen har från föregående årsmöte haft följande sammansättning:
Ordförande: Jeanette Forssman
Vice ordförande: Ulli Samuelsson
Sekreterare: Cari Hansson
Kassör: Maria Romner
Ledamot: Emma Sandfjord
Ledamot: Veronica Hagéus
Ledamot: Lisa Jansson
Suppleant: Anna-Karin Malm
Suppleant: Monica Gahlin

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

Valberedning
Marie Sjöberg (sammankallande), Linnea Lundberg, Birgit Lindh

1. Årsmöte och styrelsemöten
Utöver årsmötet den 3 mars på Norrköping BK har styrelsen har haft 10 protokollförda
styrelsemöten under året. Mellan sammanträdena har kontakt upprätthållits via telefon och
e-post. Styrelsens närvarostatistik: Jeanette Forssman: 10, Emma Sandfjord: 5, Cari Hansson:
8, Maria Romner: 9, Veronica Hagéus: 9, Ulli Samuelsson: 8, Lisa Jansson: 8, Anna-Karin
Malm: 5, Monica Gahlin: 6.

2. Medlemsstatistik
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2019 var 841 st med medlemskap enligt följande:
Ordinarie 756
Familjemedlem 27
Ungdom 53
Utlandsmedlem 3
Hedersmedlem 2
Klubben arbetar regelbundet med medlemsvärvning bl a genom mejlutskick till de
medlemmar som inte förnyat sitt medlemskap och vi informerar intresserade valpköpare,
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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. Under senhösten påminns även uppfödare om värdet att medverka på
uppfödarlistan följande år.
Jämfört med 31/12 2018 har antalet medlemmar ökat med 75 st. Antalet ordinarie medlemmar
har ökat med 71 st. Hundungdomarna ligger kvar på ungefär samma antal, 50 st 2018,
mot 53 st 2019. Samma gäller antalet familjemedlemmar, som också ökat med 1 st från 2018.
Antalet hedersmedlemmar är oförändrade, liksom utlandsmedlemmarna. I genomsnitt för
2019 har vi haft 804 medlemmar. Motsvarande siffra för 2018 var ca 760. Under året är det
inom SBK endast SASK som haft en markant ökning av medlemmar.

3. Ekonomi
Verksamhetens intäkter har uppgått till 367 174 kr och kostnaderna till 348 031 kr, dvs ett
överskott med 19 143 kr. Jämfört med 2018 har omsättningen ökat med 29 980 kr från 337
194 kr till 367 174 kr eller med ca 8 %. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras till ny
räkning.
Online-handel via Sponsorhuset har gett klubben 3 227 kr.
Ersättning från Studiefrämjandet 2 000 kr.
Swish-inbetalningarna har ökat under året. Många medlemmar väljer detta betalsätt istället för
att använda plusgiro.

4. Deltagande på möten, konferenser och utbildningar
SASK har deltagit vid:
• 25–27 januari, SBKs organisationskonferens
• 9–10 februari, regelrevideringskonferens
• 2 mars, infomöte samt årsmöte SvKv
• 28 april samt 17 november, distriktsmöte, Östergötland
• 12 juni, möte med SKK ang pilotprojekt mentalindex
• 22 maj och 18 september distriktsmöte i Skånedistriktet
• 19 oktober, exteriördomarkonferens
• 8–10 november, RAS/RUS konferens
• alla utom ett dialogmöte mellan FS, distrikt och rasklubb

5. Avelsråd
Avelsrådet har bestått av: Susanna Skoglund, Liza Hasselquist och Marie Johansson. Jeanette
Forssman har fungerat som länk mellan styrelse och avelsråd.
Förberedelser för en ny avelsutbildning gjordes under senhösten med bl a två intro.
telefonmöte med samtliga antagna (10 st). Linnéa Lundberg har varit samordnare.
Uppdelningen var att Cari Hansson och Anna-Karin Malm skulle ha ansvar för avelsdelen.
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Maria Romner och Marie Johansson för hälsa, Liza Hasselqvist och Jeanette Forssman för
mentaldelen samt Susanna Skoglund och Sandra Wesa för funktionsdelen. Då Susanna och
Sandra inte visade intresse för att hålla i funktionsdelen när utbildningen drog igång, erbjöd
sig Liza att hålla även i den.
Inför exteriördomarkonferensen den 11 oktober, slutförde Veronica och Jeanette arbetet med
raskompendiet samt PP-presentationen. Ankan Edoff bistod med mycket fakta och
engagemang under hela arbetet. Själva konferensen avlöpte väl med Ankan som presentatör
och Sandra Wesa som bisittare.
En s k 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.
Inför SKK:s erbjudande om att ingå som pilotprojekt för Mentalindex bildades en arbetsgrupp
bestående av Ingrid Tapper, Liza Hasselqvist, Jeanette Forssman och Ulli Samuelsson för att
utvärdera innebörden och värdet av en eventuell medverkan. Slutsatsen blev att MI är
intressant men att SASK väljer att avvakta tills mer fakta finns att tillgå om t ex hur mycket
arbete det innebär, vad det faktiskt bidrar till och eventuella risker.
Andra områden som gruppen arbetat med är:
• Fortlöpande svarat på frågor om avel, valpar, hälsa etc.
• Valphänvisningskrav
• Hanhundslistan
• Uppfödarlistan där nytt underlag arbetats fram för att ge tydligare bakgrundsfakta inför 2020
• Uppdaterat uppfödarlistan ang. redovisning av utfall av hur tidigare valpkullar lever upp till
RAS/klubbens valphänvisningskrav
• Ansvarat för fliken ”Om rasen” på hemsidan
• Lagt ut fakta och frågeställningar på Facebook-gruppen för uppfödare och hanhundsägare
• Informerat och utbildat genom artiklar i tidningen
• Arbetat med mentalitetssidor till hemsidan - tog fram ett interaktivt MH-underlag.
• Påbörjat arbetet med att revidera RAS där Jeanette Forssman samordnat och Tove Ekman
bistod med hälsodelen, Liza Hasselqvist mentalitet, Sandra Wesa gjorde utkast till funktion
och Susanna Skoglund till avel.
5.1 Statistik uppfödarlista
31/12 2019 fanns det 46 uppfödare på listan.
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6. Hälsa
6.1 Mentalbeskrivningar/Mentaltester
SASK fortsätter att ha fokus på rasens mentalitet och under året planerades för två MT men
pga funktionärsbrist gick dessa inte att anordna. Därför bokades tre 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 är behjälpliga 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).
6.2 Lathunden
SASK har fem licenser för Lathunden: Huvudlicensen finns sedan november 2013 hos Per
Edorson. Övriga har Emma Sandfjord, Liza Hasselqvist, Linnéa Lundberg och Lena Stangvik
6.3 Förteckning över hundar som diagnostiserats med epilepsi, EP-lista
Listan som finns på hemsidan har under året utökats med ett par namn. Ett förtydligande är
gjort på hemsidan för att lyfta fram att listan som skapades 2013 endast är en kartläggning och
inget annat.
6.4 Exteriörbeskrivningar
Klubben har som målsättning att erbjuda exteriörbeskrivningar i samband med sina större
arrangemang, med detta var inte möjligt 2019 på rasspecialen eller rasmästerskapet. Däremot
anordnades två andra exteriörbeskrivningar i rasklubbens regi med Lena Stangvik som
beskrivare.

8. Tävlingar
8.1 Årets Aussie 2019
Resultatet av de hundar som har blivit Årets Aussie i respektive gren kommer att presenteras
på årsmötet den 8 mars 2020 på Söderköpings BK. SASK har anpassat regelverket för Årets
Aussie utifrån synpunkter på hur poängen fördelats. Inrapporteringen sker genom ett formulär
på klubbens hemsida. Samordnare har varit Monica Gahlin. Webbmaster Henrik Danielsson
har uppdaterat funktionen/formuläret på hemsidan.
8.2 Rasspecial
14 juli, samarrangemang med SKKs officiella utställning i Tvååker
Styrelsen var representerad och delade ut informationsblad ang rasen samt presenterade vikten
av att stödja SASK
Domare: Elina Haapaniemi, Finland
Antal tävlande: 79 aussies, varav 25 st var valpar
Ansvarig för utställningen var Marie Johansson.
8.3 Rasmästerskap i Rallylydnad och lydnad
3 augusti på Norrköping BK
En officiell tävling i Nybörjar- till Mästarklass samt startklass till klass 3
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Domare rally: Ida Wessberg, Katarina Strömberg. Domare lydnad: Katinka Ryttse, Suzanne G
Arwidsson
Antal: 83 starter i rallylydnad, varav 32 aussies. 36 starter i lydnad, varav 26 aussies.
Ansvarig för tävlingen var Cari Hansson och Birgit Lindh.
8.4 Rasmästerskap i bruks
1–2 juni, i Skellefteå
Ett officiellt prov i bruks
Domare: Peter Sundberg, Pether Ericsson, Jessica Wallbing, Christine Wacek, Lena Wiklund,
Håkan Nilsson
Antal: 32 starter varav 32 aussies
Huvudansvarig: Peter Lindström, som fick en SASK-tavla.
8.5 Rasmästerskap agility
Ett samarrangemang med Trelleborg den 19 september
Domare: Andreas Silfverberg och Oliver Rasmusson
Antal: 17 startade
Huvudansvarig: Emma Sandfjord.
8.6 Rasmästerskap vallning
Inget mästerskap kunde arrangeras.

9. Aktiviteter
9.1 Läger
Ett läger i brukslydnad/tävlingslydnad samt uppletande arrangerades 31 maj till 2 juni, i
Gimo. Sammanlagt deltog 20 hundar varav 17 var aussies.
Huvudansvariga: Marie Larsson och Veronica Hübner.
• 2 mars i Söderköping, lydnadsdag för Ingela Karlsson. 10 ekipage deltog. Ansvarig var Cari
Hansson
• Vallningsläger med 2 grupper/2-dagar anordnades 19-22 april i Klämmestorp, för erfarna
Kanadensiskan Tanya Wheeler. Totalt 15 ekipage och 8 åhörare. Ansvarig var Jeanette
Forssman
9.2 Svenska Kroppsvallarklubben, SvKV
SvKV, blev officiell klubb under året vilket innebär att de kan ordna officiella prov och
tävlingar i vilka vår ras har möjlighet att tävla och erhålla officiella meriter.

10. PR/INFO
10.1 Hemsidan
Webmaster: Henrik Danielsson. Emma Sandfjord, Jeanette Forssman och Veronica Hagéus
har gjort vissa uppdateringar. Besökande på hemsidan: Från och med 1 januari 2019 till 31
december 2019 hade vi 33 256 besökare (på 63 480 sessioner)
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. 2019 utdelades 15 diplom.
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• Det har skickats ut 27 diplom för genomfört MH.
• Infoblad har delats ut på rasmästerskapet, rasspecialen, MyDog och Stockholmsmässan.
• Ett nytt raskompendium och en PowerPoint-presentation arbetades fram till
exteriördomarkonferensen 11 oktober.
10.3 Mässor/evenemang
• 3–6 januari My Dog, Göteborg. SASK hade en rasmonter.
• 14–15 december, Stockholm Hundmässa, Stockholm. SASK hade en rasmonter.
10.4 Aussietidningen
Redaktör och layout: Veronica Hagéus. Redaktionsråd: Veronica Hagéus, Jeanette Forssman.
Ansvarig utgivare: Jeanette Forssman. Under 2019 har tidningen utkommit med fyra nummer.
10.5 Till nya medlemmar i SASK
Alla nya medlemmar får ett välkomstbrev, tillsammans med sitt medlemsbevis och senaste nr
av Aussietidningen. Medlemsansvarig var Christina Holmqvist fram till juni då Monica
Gahlin tog över rollen.
Det har mejlats ut ett brev till nya valpköpare vid varje tillfälle som SKK skickar
uppdateringar om nyregisterade aussieägare, i vilket klubben presenterar sig och sitt arbete för
rasen och vikten att vara medlem i klubben.
10.6 Facebook
Klubbens officiella Facebook-grupp har varit aktiv under året. Det har hållits många
intressanta diskussioner och stämningen har varit god. Styrelsen har använt gruppen till att
föra ut information till medlemmar och intresserade av rasen. Gruppen ökar hela tiden i antal
och vid årsskiftet var det nära 4.000 följare.
Klubben har även en grupp för våra uppfödare med 148 medlemmar.
10.7 Instagramkonto
Finns under namnet SASKofficial.

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens
genomförande och den goda stämningen.
Styrelsen vill också framföra sitt tack för förtroendet under det gångna året.
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Sida:

Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Senaste vernr:

1(1)
20-02-23
14:48
407

Ing balans

Period

Utg balans

7 879,00
-5 252,66
2 626,34

0,00
-2 626,34
-2 626,34

7 879,00
-7 879,00
0,00

2 626,34

-2 626,34

0,00

2 000,00
2 000,00

4 519,40
4 519,40

6 519,40
6 519,40

Kassa och bank
1920
PlusGiro
S:a Kassa och bank

186 236,82
186 236,82

19 820,47
19 820,47

206 057,29
206 057,29

S:a Omsättningstillgångar

188 236,82

24 339,87

212 576,69

190 863,16

21 713,53

212 576,69

-168 703,17
700,79
-168 002,38

700,79
-17 217,46
-16 516,67

-168 002,38
-16 516,67
-184 519,05

-22 860,78
-22 860,78

-5 196,86
-5 196,86

-28 057,64
-28 057,64

-190 863,16

-21 713,53

-212 576,69

0,00

0,00

0,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
1250
Datorer
1259
Ack avskrivn datorer
S:a Materiella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
1712
Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader
S:a Fordringar

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
Eget kapital
2069
Årets resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2900
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Svenska Australian shepherdklubben
826002-1566

Sida:

Resultatrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 19-01-01 - 19-12-31

Senaste vernr:

1(2)
20-02-23
14:48
407

Perioden

Ackumulerat

Nettoomsättning
3120
Intäkter Läger
3130
Intäkter Rasspecialen
3131
Sponsring rasspecialen
3140
Intäkter Vallning
3146
Intäkter Lydnad
3147
Sponsring Agility
3148
Sponsring Lydnad
3150
Intäkter Rasmästerskap
3151
Sponsring Bruks
3152
Sponsring Rally
3161
Intäkter Avelsutbildning
3170
Intäkter Exteriör
3210
Intäkter Tidning
3220
Intäkter Raskompendium
3320
Uppfödarlista
3370
Hartnagle fond
3380
Sponsorhuset
3390
Ersättning Studiefrämjandet
3550
Försäljning Profilprodukter
3551
Intäkter diplom
3552
Intäkter MH-diplom
S:a Nettoomsättning

73 210,00
22 620,00
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Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplanen är satt med utgångspunkt från RAS (rasspecifika avelsstrategier). Vilken
håller på att revideras för att lämnas in och fastslås under 2020.
Rasklubbens övergripande mål är att utbilda och informera uppfödare och presumtiva
valpköpare om vikten av att välja sunda och rastypiska föräldradjur i aveln. För att säkerställa
att så sker är det viktigt att utvärdera valpkullar både mentalt och exteriört samt genom
arbetsprov.
Klubben ambitionsnivå är att höja lägstanivån på rasens uppfödare oavsett inriktning.
Rasens utveckling i Sverige
SASKs fortsätter att även under verksamhet 2020 värna en sund utveckling av rasen. Detta
genom att beakta de mål och metoder som anges i RAS, där fyra arbetsområden presenteras:
1. Hälsa
2. Mentalitet
3. Funktion, arbetsförmåga/exteriör
4. Avel
1. Hälsa
Rasen kan fortsatt ses som en huvudsakligen frisk ras. Den har ungefär samma
sjukdomspanorama som andra brukshundar, men i relativt låg frekvens.
Målet är att upprätthålla faktakunskap om rasens hälsoläge och vara observant på
förändringar.
Plan/metod
• Följa utvecklingen genom Agria Breed Profile, andra försäkringsbolag, data ur Lathunden
samt SASK:s hälsoenkät.
• Genom information verka för att bevara och helst höja andelen hundar som genomför
röntgen av höfter, ögonlysning vid avel samt vart 4:e år (2020,2024 osv) på samtliga valpar.
2. Mentalitet
Det har framkommit vissa tecken i rasklubbens hälsoenkät (2018) att det finns problem med
socialitet och rädslor. Tendenserna kan ses även i Lathunden (MH) när man tittar på
spridningsmått över värdena. Utöver dessa har det också framkommit exempel på hundar som
över tid efter att ha genomfört MH utvecklar rädslor t.ex. för ljud av olika slag.

Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening
som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete
sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter,
inspiration och stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu
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Målet är att andelen hundar som deltar på mentalbeskrivningar (MH) och mentaltester (MT)
bevaras och helst ökar något årligen och detta gäller även officiella vall- och brukshundsprov.
Plan/metod
• Sprida saklig och relevant information om rasen till hundägare och uppfödare.
• Informera och uppmuntra uppfödare och medlemmar att genomföra MH och MT på sina
kullar/hundar, samt om efterfrågan finns organisera dessa genom SASK.
• Stödja medlemmar som vill utbilda sig till funktionärer.
• Följa arbetet med SKK/SBK:s utveckling och utvärdering av mentalindex (MI).
3. Funktion, arbetsförmåga/exteriör
Då rasen är attraktiv till sitt yttre är den också populär som ren utställningshund vilket har lett
till att det finns tendenser till att funktioner och rastypiska drag försvagats.
Målet är att bevara rasens egenskaper som vall- och brukshund.
Plan/metod arbetsförmåga
• Arbeta fram en nivå för SBK:s krav för arbetsmerit för certifikat på utställning.
• Efter förmåga och medlemsintresse stödja genomförandet av läger och kurser i bruks och
vallning samt
- officiella rasmästerskap i bruks och vallning
- officiell utställning s.k. rasspecial
• Arbeta för att skapa en fond som ekipage alt. träningsgrupp kan söka ekonomiskt stöd från
• Främja avel på arbetsprovade hundar via avelsrekommendationer och valphänvisning.
• Följa utvecklingen via rasdata och information från hundägare/uppfödare.
Uppmärksamma och uppmuntra ekipage att tävla inom framför allt bruks och vallning genom:
- inspirerande reportage i Aussietidningen,
- fortsätta genomföra läger och kurser,
- dela ut diplom till alla som ansökt om championat och korning samt uppmärksamma dem på
hemsidan.
Plan/metod exteriör
• Kartlägga och utvärdera rasens exteriör med utgångspunkt i exteriörbeskrivningar och
utställningskritiker.
• Arrangera exteriörbeskrivningar.
• Stödja medlemmar som vill utbilda sig till exteriörbeskrivare/domare.
Posta ett raskompendium samt ett infobrev till nya, auktoriserade exteriördomare på vår ras.
Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening
som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete
sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter,
inspiration och stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu
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4. Avel
I rasen har den effektiva avelsbasen över tid ökat. Detta kan till stor del tillerkännas
användandet av utländska hanar med lågt släktskap med vår svenska population.
Plan/metod
• Verka för goda förutsättningar för ett aktivt Avelsråd (enligt SKKs riktlinjer).
• Fortlöpande följa avelsdata för att se ev. tendenser som kan påverka den genetiska
variationen.
• Årligen ta fram en sammanställning över kullstatistik och följa utvecklingen.
• Verka för att avelsutbildningar genomförs löpande.
• Verka för att ASCA registrerade hundar får härstamning i SKK
• Verka för att åldern för avelsdebut ligger runt 3 år för att höja generationsintervall och för
att hinna se ev. sjukdomar innan hunden går i avel.
• Uppmuntra fler uppfödare av rasen att:
- bli medlemmar i SASK
- finnas med på uppfödarlistan
- gå avelsutbildningen
- avla enligt klubbens valphänvisningskrav
- gå med i SASKs uppfödar- och avelsgrupp på FB.
Övrigt
• Oförändrad medlemsavgift.
• Delta på SBK:s kongress samt övriga relevanta arrangemang för rasklubben.
• Utveckla och upprätthålla hemsidan, samt följa besöksstatistiken.
• Upprätthålla Facebooksidorna.
• Efter förmåga och medlemsintresse stödja genomförandet av:
- rasmästerskap i lydnad, rallylydnad och agility
• Medverka på aktuella mässor efter förmåga och medlemsintresse.
• Främja samarbetet med ASCA-klubbar.
• Främja samarbetet med SvKV (Svenska kroppsvallarklubben).
• Utse ”Årets Aussie” i olika grenar samt dela ut diplom för olika officiella titlar inkl MHdiplom med spindeldiagram
• Försöka öka antalet medlemmar genom att skicka ut brev via mail till nya
valpköpare samt informera om vikten av att stödja klubben och dess arbete där målgruppen
(inkl. uppfödare) finns.
• Bevaka och uppdatera så att korrekt information finns om rasen på andra hemsidor.
• Fortsätta producera tidningen.
• Främja uppfödarträffar.
• Verka för att officiella vallningsresultat inkl ASCA ska finnas i ett statistiskt underlag.

Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening
som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete
sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter,
inspiration och stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu
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Inriktning 2021
• Fortsätta arbetet med beaktande av att RAS har reviderats 2020.
• Bibehålla oförändrad medlemsavgift.

Svenska Australian shepherdklubben (SASK) är en rasklubb ansluten till Svenska brukshundklubben (SBK). Det är en ideell förening
som syftar till att främja utvecklingen av en frisk och sund bruks- och vallhundras, både mentalt och exteriört. Rasklubbens arbete
sker främst genom information, utbildning och erfarenhetsutbyten. SASK är också en plattform för gemensamma aktiviteter,
inspiration och stöttning medlemmar emellan. Mer info finns på sask.nu
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Valberedningens förslag Årsmöte 2020 SASK
Ordförande:

Ingela Qvirist

nyval 1 år

Kassör:

Maria Romner

omval 2 år

Ledamot 2:

Emelie Merenius

nyval 2 år

Ledamot 3:

Per Mellqvist

nyval 2 år

Suppleant 2:

Jenny Åström

nyval 2 år

Revisor 1:

Ingela Bergare

omval 1 år

Revisor 2:

Jane Avena

omval 1 år

Revisorssuppleant 1:

Camilla Appelgren

omval 1 år

Revisorssuppleant 2:

Jenny Naartijärvi

omval 1 år

Pågående mandat i styrelsen från årsmöte 2019:
Vice ordförande:

Ulli Samuelsson

Sekreterare:

Cari Hansson

Ledamot 1:

Emma Sandfjord

Suppleant 1:

Anna-Karin Malm

förslag fyllnadsval på 1 år: Lea Edberg
”

: Jenny Nyberg

Pågående mandat i valberedningen från årsmöte 2019:
Ledamot:

Linnéa Lundberg

(Att välja på årsmöte: Sammankallande 1 år och Ledamot 2 år)

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

