	
  

Svenska Australian Shepherdklubben, SASK

Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande
verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013.

Styrelse
Styrelsen har från föregående årsmöte haft följande sammansättning:
Ordförande: Jeanette Forssman	
  
Vice ordförande: Veronica Hagéus	
  
Sekreterare: Cari Hansson	
  
Kassör: Maria Jönsson	
  
Ledamot: Jessica Nyström	
  
Ledamot: Per Edorson	
  
Ledamot: Emma Farhang	
  
Suppleant: Ingrid Wigur	
  
Suppleant: Angelica Angerståhl t.o.m. 16 juni.
Revisorer
Ordinarie har varit Jane Avena och Johanna Biderman.	
  
Suppleanter har varit Marie Bertilsson och Malin Johansson.
Valberedning
Mikael Hagéus (sammankallande), Ingela Bergare och Karin Fries.

1. Årsmöte och styrelsemöten
Utöver årsmötet den 3 mars på Eskilstuna BK har styrelsen har haft 10 protokollförda
styrelsemöten under året varav 2 var fysiska (Växjö och Håverud) och 8 via Skype.
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2. Medlemsstatistik
Antalet medlemmar i klubben den 31/12 2013 var 708 st, med medlemskap enligt följande:
Ordinarie
Familjemedlem
Ungdom
Utlandsmedlem
Hedersmedlem

576	
  
29	
  
100	
  
1	
  
2

Jämfört med 2012 har antalet medlemmar ökat med 64 eller ca 10 %.
Det fanns 2387 Australian Shepherds registrerade hos jordbruksverket i Sverige per den
2013-12-31, fördelade på 1961 ägare. Jämfört med 2012 har antalet registrerade hundar ökat
med 210 eller ca 9 % medan antalet ägare har ökat med 168 eller ca 9 %.

3. Ekonomi
Verksamheten 2013 medför ett mindre överskott. Verksamhetens intäkter har uppgått till ca
280 900 kr och kostnaderna till ca 279 700. Jämfört med 2012 har omsättningen ökat från 220
800 till 280 900 eller med ca 27 %.

4. Deltagande på Svenska Brukshundklubbens möten och utbildningar
SASK har deltagit vid:
• 1-3 feb, SBKs organisationskonferens, Sollentuna
• 16-17 mars, Konferens för exteriörbeskrivare, Södertälje BK
• 5-7 april, SBKs RAS/D-RUS konferens, Södertälje
• 18-19 maj, SBK kongress, Örebro
• 9-10 november, Utbildning för blivande utställningsarrangörer, Södertälje BK
• 16 nov, SKKs utbildning i föreningsteknik, Värnamo	
  
• 23 november, Avels-och uppfödarkonferens, Södertälje	
  	
  
• 24 november, Utbildning i Lathunden, Södertälje

5. Projekt Avel & Hälsa	
  
Efter årsmötet 2013 startades Projekt Avel & Hälsa som en arbetsgrupp för arbete kring
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frågor om avel och hälsa i SASK. Gruppen har under året bestått av Karin Blom
(mentalansvarig), Tove Ekman, Lena Stangvik, Anna Brinning Karlsson (t.o.m oktober),
Jeanette Forman, Cari Hansson (t.o.m. september) och Jessica Nyström (t.o.m december).
Gruppens första prioritering var att få klart ett nytt förslag till RAS- dokument för inskick till
SKK efter årsmötet 2014. Detta färdigställdes och lades ut på hemsidan för översyn av
medlemmarna i december 2013 och tas upp för beslut på årsmötet i mars 2014.
Andra områden som gruppen på olika sätt arbetat med är t.ex:	
  
• Uppfödarlistan	
  
• Lathunden, utbildning och användande	
  
• Utvecklande av hanhundslista	
  
• Hemsidan, egen sida för information och utbildning	
  
• Uppföljning av Agria Breed Profile, som för första gången även presenterade läget för
Australian Shepherd, samt statistik från Sveland.	
  
• Uppföljning av Hälsoenkät 2013. 	
  
• Presentation av sammanställningar av avelsdata för första delen av 2013 på hemsidan.	
  
• Deltagit på SBK:s konferens och utbildning om Lathunden.
Arbetet med ovanstående och liknande frågor fortlöper enligt förslag till verksamhetsplan.
5.1	
  RAS – Rasspecifika avelsstrategier
Projektgruppen Avel & Hälsa fick till uppgift att under året arbeta fram ett nytt RASdokument. Detta dokument har medlemmarna fram till 31 januari 2014 haft möjlighet att ha
synpunkter på. Det nya RAS-dokumentet ska därefter kunna godkännas på årsmötet 2014.
	
  
6.	
  HÄLSA
6.1	
  Hälsoenkät	
  
Under året har klubben skickat ut en enkätundersökning angående rasens hälsa. Denna enkät
skickas regelbundet ut för att följa upp och analysera hälsotillståndet i rasen. Enkäten låg
uppe på klubbens hemsida t.o.m. 11 augusti. Resultatet redovisades på FB, hemsidan samt i
Aussietidningen.
6.2	
  EP-lista	
  
Under året beslutade styrelsen att på klubbens hemsida publicera de hundar som fått en EPdiagnos dokumenterad av veterinär. Hundarna är publicerade med sina registreringsnummer.
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Det är frivilligt för den enskilde ägaren att skicka in en kopia samt reg.nr på sin drabbade
hund. Styrelsen har även tagit fram ett brev som kan skickas till dem som drabbats, för att
informera om denna registrering.
6.3 Övrigt Hälsa
ASHGIs texter om EP, shaking legs och två cancerformer har översatts för att kunna
publiceras på hemsidan och i tidningen.
Styrelsen har arbetat för att få så många aussieägare som möjligt att svara på den SLU- enkät
som undersöker hundars vardagsbeteende och som ska kunna ligga till grund för fortsatt
arbete med utveckling av mentalindex med anledning av SASK:s intention att kunna arbeta
med mentalindex framöver.	
  
6.4 Lathunden 	
  
SASK har 3 licenser för Lathunden: Huvudlicensen finns sedan november 2013 hos Per
Edorson. Övriga två har Lena Stangvik respektive Karin Blom, som båda ingått i
projektgruppen Avel & Hälsa under året.
6.5	
  Mentalbeskrivningar/Mentaltester	
  
Det har inte arrangerats något MH eller MT i klubbens regi under året. Klubben har stått som
ansvarig för ett uppfödar-MH i Gnesta, den 4 och 5 maj, där 6 respektive 7 hundar beskrevs.
6.6	
  Exteriörbeskrivningar	
  
Exteriörbeskrivningar har arrangerats i samband med rasspecialen samt rasmästerskapet i
bruks och lydnad.

7. Uppfödare
7.1 Uppfödarlista
Uppfödarlista har funnits på hemsidan för de uppfödare som önskar vara med. De krav som
ställdes var att man betalade in 200 kronor och redovisade sitt avelsresultat. Den 31 december
2013 fanns det 32 uppfödare på listan.

7.2 Uppfödarbrev
Styrelsen har under året skickat ut ett informationsbrev om vad SASK kan erbjuda uppfödare.

Sven ska Au s t ral ian Shepher dklu b ben (SA SK) 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 www.sask.nu

	
  

4	
  

	
  

Brevet postades ut till de uppfödare som registrerat en kull hos SKK under de senaste 5 åren.
Efter en allmän förfrågan på klubbens FB-sida, fanns det möjlighet för övriga att få brevet.

8. TÄVLINGAR
8.1 Årets aussie 2013	
  
Resultatet av de hundar som har blivit Årets Aussies i respektive gren kommer att presenteras
på årsmötet den 9 mars 2014 på Norrköpings BK. Ett regelverk har arbetats fram för Årets
Aussie ASCA 2013. Samtliga regler för Årets Aussie håller på att ses över inför 2014.
8.2 Rasspecial	
  
7 juli, Eskilstuna brukshundklubb	
  
Domare: Boo Lundström	
  
Antal hundar: 55 hundar deltog varav 10 valpar.	
  
Ansvarig för utställningen var Sandra Wesa. 	
  
Från styrelsen fanns Jeanette Forssman, Veronica Hagéus samt Cari Hansson på plats.	
  
Carola Knudsen var tävlingssekreterare för lydnadsklasserna. 	
  
Kerstin Uhlin var ansvarig för köket. 	
  
Yvonne Höglund samt Michael Isberg tog hand om rallylydnaden. 	
  
Parkering och servering skedde i samarbete med Eskilstuna brukshundklubb med Stig
Stangvik som samordnare.
8.3 Officiell lydnadtävling	
  
7 juli i samband med Rasspecialen.	
  
Ett officiellt lydnadsprov i klass I-elit.	
  
Domare: Jan Ledin, Ola Hansson
Antal hundar: 24 hundar varav 12 aussies.
8.4. Rasmästerskap i Rallylydnad	
  
7 juli i samband med Rasspecialen.	
  
Ett officiellt prov i Nybörjarklass–Mästarklass.	
  
Domare: Marketta Mokko, Mona Bratt, Carola Hag	
  
Antal hundar: 153 hundar varav 22 aussies. 	
  
Det utsågs en rasmästare i varje klass.
8.5 Vallning/Guldtackan	
  
2-4 augusti, Laxå 	
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Introduktionsdag (2/8), tävlingsdag (3/8) och vallningskurs (4/8). 	
  
Domare var Shania Longyard	
  
Antal: 12 ekipage på tävlingen 	
  
Huvudansvarig: Maja Fredriksson.
8.6 Rasmästerskap i bruks och lydnad	
  
7-9 september, Håverud	
  
Ett officiellt prov i bruks och lydnad.	
  
Domare: Dolores Axelsson, Ewa Melander-Jansson, Björn-Åke Jansson, Stefan Axelsson,
Anna Brinning, Per-Olof Andersson
Antal: 69 hundar varav 67 aussies.
Huvudansvarig: Maria Ihrén
Från styrelsen fanns Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Per Edorson, Jessica Nyström och
Veronica Hagéus på plats.

9. AKTIVITER
9.1 Arbetsgrupper, s.k. AG	
  
För att skapa ytterligare engagemang beslutade styrelsen att avveckla AG:na till förmån för
LO:na. Under de senaste åren har det varit svårt att få organisationsformen med AG:en att
fungera inom klubbens alla områden.
9.2 Lokalområden, s.k. LO:n 	
  
Styrelsens mål är att det ska bli enklare att genomföra det som den enskilde medlemmen är
intresserad av och även att få större spridning geografiskt. Alla medlemmar har nu möjlighet
att själva eller ihop med andra i sin region eller nationellt anordna aktiviteter och events.
9.3 Försäkring	
  
Klubben har under året tecknat en kollektiv klubbförsäkring genom SKK, för att
skydda/försäkra medlemmar och klubben vid skada i samband med klubbarrangemang.	
  
	
  
9.4 Intresseföringen Kroppsvallarna, IKV	
  
Styrelsen har varit i kontakt med ordförande i IKV för att visa sitt intresse och hålla sig
informerad, men framförallt för att kunna vara delaktiga när så önskas.
9.5 Övrigt	
  
Styrelsen har arbetat fram ”lathundar” – överskådliga underlag, inklusive ett kalkylunderlag –
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för att på ett enkelt sätt tillgodose den som vill arrangera något i klubbens regi. I styrelsen
finns även kontaktpersoner för olika aktivitetsområden som hjälper till och svarar på frågor.
Dokumenten återfinns på hemsidan.
	
  
Styrelsen har arbetat fram en enkät som kan användas efter ett SASK-evenemang. Detta för
att säkerställa kvaliteten samt för att utveckla innehållet till kommande evenemang. Enkäten
har använts efter klubbarrangemang sedan i somras.	
  
	
  
9.6 Redovisning av lokala aktiviteter
• 10 februari, Uppfödarträff (LO Västra)
• 24 mars, Introduktion till bruksgrenarna samt Aussieträff, Uppsala Bk (LO Östra)
• 31 mars, Introduktionsdag i bruks och lydnad i Kalmar (LO Östra)	
  
• 20-21 april, Vallningskurs på Klämmestorp (LO Västra)
• 4-5 maj, vallningskurs, Askeröd (LO Södra)
• 18 maj, Aussieträff med gemensam träning i Katrineholm (LO Östra)
• 18 maj, Prova på vallning, Askeröd (LO Södra)
• 18-19 maj, 2-dagars aussieträff med lydnad och bruksträning samt tävlingen Årets
Norrländska-aussie, Piteå (LO Norra)
• Maj, Vallningskurs i Enköping (LO Östra)
• 1-2 juni vallningskurs, Askeröd (LO Södra)	
  
• 2-4 augusti, Guldtackan, vallningskurser och tävling, Laxå (LO Västra)	
  
• 6-8 september, RM i bruks och lydnad, Håverud (LO Västra)	
  
• 19-20 oktober, Vallkurs i Skåne (LO Södra)
• 26 okt, Mentaldag med Jörgen Karlsson, Bjuv (LO Södra)
• Tävlingen Årets Skånska-aussie – sköts upp (LO Södra)
• 3 november, Uppfödarträff – inställd pga för få anmälda. (LO Västra)	
  
• Klickerkurs – inställd pga för få intresserade (LO Östra)

10. PR/INFO
10.1 Hemsidan	
  
Webbmaster: Linda Jonsson. En ny hemsida har publicerats under året. Under 2013 sköttes
den gamla hemsidan under tiden som en ny byggdes upp från grunden. Den nya sidan
utvecklades med användarvänlighet i åtanke, och möjlighet för flera användare att kunna
sköta uppdateringar på hela eller delar av sidan, det skulle även finnas möjlighet att skapa
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mer avancerade funktioner såsom enkäter, omröstningar med mera och sidan skulle bli
lättare att läsa på mobila enheter.
Den gamla sidan ersattes med den nya i december, när grundstrukturen var klar. Många
förslag kom in på förändringar, stora som små, från medlemmarna och några genomfördes
omgående. Design, uppdateringar och tillägg av funktioner kommer att utvecklas fortlöpande
under 2014.
10.2 Ny logotype	
  
Årsmötet den 3 mars 2013 beslutade att styrelsen skulle undersöka möjligheten att
återanvända en gammal illustration som tidigare tryckts på kläder. Det visade sig vara svårt
att använda den illustrationen, så en ny omröstning på två alternativ gjordes och en ny logga
röstades fram.
10.3 Arbetsutskott för PR/Info	
  
Styrelsen har haft ett arbetsutskott som jobbat med PR/info-frågor under året. Utskottet har
bestått av Veronica Hagéus, Jessica Nyström, Jeanette Forssman och Ingrid Wigur.
Personerna har under årets arbetat med och tagit fram bl.a:
• Kalendrar för 2014 producerades i 100 exemplar
• Klister- och tygmärken med klubbens logotype har tagits fram. De säljs i set om 3
klistermärken och 2 tygmärken.
• Kalendern, raskompendiet (som togs fram 2012) och klubbmärken har sålts på mässor och
via beställning.
• Ny informationsfolder. Den finns att beställa kostnadsfritt för uppfödare som önskar dela ut
den till valpspekulanter och har delats ut på Stockholms Hundmässa.
• En mall med logotype och en beskrivande text har tagits fram till SASKs alla brev,
dokument och protokoll.
• Ett välkomstbrev till nya medlemmar. (Se 10.6)
• Ett informationsbrev om SASKs arbete till alla medlemmar.
• Börjat se över ett utställnings- och mäss-kit.
• Börjat skissa på kompletterande innehåll till hemsidan.
10.4 Mässor/evenemang	
  
• 3-6 januari My Dog, Göteborg. SASK hade en rasmonter.
• 23-25 augusti, SM i Bruks och IPO, Mantorp.
• 14-15 december, Stockholm Hundmässa, Stockholm. SASK hade en rasmonter.
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10.5 Aussietidningen	
  
Redaktör: Veronica Hagéus. Redaktionsråd: Jessica Nyström. Ansvarig utgivare: Jeanette
Forssman. Under 2013 har tidningen utkommit med fyra nummer. Ett par företagsannonser
har sålts under året.
10.6 Till nya medlemmar i SASK	
  
Styrelsen har arbetat fram ett nytt välkomstbrev som skickas till alla nya medlemmar
tillsammans med deras medlemsbevis och senaste nr av Aussietidningen. Medlemsansvarig
har varit Veronica Hagéus.
10.7 Facebook	
  
Klubbens officiella FB-sida har varit aktiv under 2013. Det har hållits många intressanta
diskussioner och stämningen har varit god. Styrelsen har använt sidan till att föra ut
information till medlemmar. Facebook-sidan har mer än dubbelt så många medlemmar som
rasklubben, d.v.s. nästan 1500 vid årsskiftet.

Styrelsen vill tacka alla som på olika sätt bidragit till verksamhetens genomförande.
Styrelsen vill också framföra sitt tack för förtroendet under det gångna året.

____________________________
Ordförande: Jeanette Forssman	
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Vice ordförande: Veronica Hagéus	
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____________________________
Ledamot: Jessica Nyström	
  

________________________________
Ledamot: Per Edorson

____________________________
Ledamot: Emma Farhang	
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Suppleant: Ingrid Wigur
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