Styrelsemöte SASK 9/2 kl 19.00 via Skype.
Närvarande: Jeanette Forssman, Maria Jönsson, Cari Hansson, Per Edorson,
Veronica Hagéus, Ingrid Wigur, Jessica Nyström
Anmält förhinder: Emma Farhang
§ 147 Mötets öppnande
Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 148 Val av justerare
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jessica.
§ 149 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 150 Föregående mötesprotokoll
Protokollet gicks igenom. En rättelse i protokollet från 12/1. I §144 ska det
stå att reglerna för Årets Aussie 2014 ses över.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 151 Genomgång av inkomna och utgående skrivelser
Styrelsen gick igenom inkomna skrivelser.
IK 493 Ang brev från IKV till berörda rasklubbar. För att IKV ska kunna bli
en verksamhetsklubb direkt under SKK behöver klubben stöd från
rasklubbarna. SASK har svarat att klubben kommer att bistå med det som
behövs, efter förmåga.
IK 494 Ang fråga varför en specifik hund inte återfinns på SASK EP-lista.
SASK svarar att då det inte inkommit något intyg från veterinär som
bekräftar diagnos läggs inte hunden till listan och uppmanade ägaren att
skicka in veterinärintyg.
IK 495 Ang inbjudan till SBKs kongress. Jessica anmäler sig intresserad av
att åka som representant för SASK.
IK 497 Ang. en inkommande förfråga kring faktauppgifter vad avser
fodervärdsavtal på SASK hemsida . Efter kontakt med SKKs juridiska
avdelning konstateras det att det inte finns något fel i den information som
SASK lagt upp.
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 www.sask.nu
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IK 498 Ang Projekt SBK-raser: Bruksregler. SBK önskar få in synpunkter från
rasklubbarna inför den regelrevidering som kommer 2017. Styrelsen
beslutar skapa en arbetsgrupp på FB bestående av Maria Ihrén, MarieLouise Fredriksson, Carina Alnegren och Cari Hansson som samordnande.
Dessa personer ska före deadline 17/3 ta fram ett underlag på rasklubbens
syn på bruksprov.
§ 152 Avelsrådet
Nya uppdateringar till Lathunden har kommit ut. Det är fortfarande oklart
hur det ska gå till att mata in resultat från ASCA tävlingar. Veronica tar
förnyad kontakt med Barbro Olsson på SBK för att om möjligt få klarhet i
när detta kommer att bli möjligt.
RAS-dokumentet kommer att kompletteras med skrivningar ang DNAprover. Delar av avelsrådet kommer att ansluta till styrelsen för ett möte
den 8 mars i anslutning till årsmötet. Styrelsen beslutar att skicka en fråga
till rådet ang tidsplan om ett förslag till ny utformning av uppfödarlista,
samt ett förslag till hanhundslista. Jeanette tar med sig frågorna till
avelsrådet.
Avelsrådet är på gång att få inloggningsuppgifter till sin egen sida på SASK
hemsida, så att uppdateringar kan ske.
§ 153 PR/Info
Tidningen: deadline för nummer 1, 2014 är den 20/2.
Hemsidan: en påminnelse om att det är nytt år och dags att skicka
in uppdatering av kennelstatistik samt betalning är skickad till de
uppfödare som återfunnits på listan tidigare.
FB: det finns nu en profil för både styrelsen och avelsrådet som går
att använda för att göra inlägg.
För att hålla medlemmarna uppdaterade på vad som är på gång i
klubben, kommer det att nålas fast ett inlägg i FB-gruppen, efter
varje styrelsemöte. I inlägget kommer det att göras en summering
över evenemang och sista anmälningsdag, samt en hänvisning till
hemsidan för utförligare information.
Styrelsen diskuterade uppdateringar av formella dokument som
återfinns och som bör återfinnas på hemsidan. Per får till uppgift att
börja med detta arbete. När bearbetning skett ges Linda Jonsson
uppdrag att uppdatera hemsidan med det nya.
Hemsidan behöver få in fler bilder på hundar för att den ska bli mer
attraktiv. En efterlysning kommer att ske på FB.
§154 Verksamhet
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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
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Inför årsmötet: Balansrapport och resultatredovisningen är klara att
skickas till revisorerna. Verksamhetsberättelsen är i princip klar till
innehåll, men ska få sin slutgiltiga utformning innan den läggs upp.
Verksamhetsplanen ska finjusteras. Senast den 22 februari ska samtliga
årsmöteshandlingar läggas upp på hemsidan. Den 8 mars träffas styrelse
och delar av avelsrådet för ett arbetsmöte.
Det ska beställas priser till Årets Aussie som ska delas ut på årsmötet.
Veronica får i uppdrag att lägga ut en påminnelse om att ansöka om
diplom för dem som erövrat en titel under året. Vilka titlar som det gäller
finns det information om på hemsidan. Styrelsen beslutar att till nästa år
ta fram en mall att fylla i när man ska ansöka om diplom och skicka in
resultat till Årets Aussie. En arbetsgrupp som fått till uppdrag att se över
de regler som ska gälla för Årets Aussie är tillsatt och består av Veronica
Hagéus, Emelie Merenius, Mia Oskarsson och Carola Knudsen. Gruppen
kommer att ha ett förslag klart till 9 mars, så årsmötet kan anta nya regler.
Styrelsen beslutar att fortsätta att publicera protokoll från styrelsemöten
på hemsidan.
Det är viktigt att arrangören till ett SASK-evenemang får en återkoppling
och en sammanställning av de enkätsvar som kommit in efter
evenemanget.
Maja Fredriksson, arrangör av evenemanget Guldtackan har av styrelsen
fått frågan ang vilka planer det finns för evenemang för 2014, men inget
svar har ännu givits. Det har även ställts en fråga om att arrangera ett KM
i vallning.
Ett inledande möte inför rasspecialen 5 juli 2014 som kommer att hållas i
Bjuv har avhållits den 9/2. Evenemanget kommer att bli ett
samarrangemang med Bjuvs BK som har officiella rally- och
lydnadstävlingar den 6 juli. SASK tar hand om parkering och Bjuv BK
sköter köket. Det finns möjligheter till att hyra husvagnsplatser i
anslutning till klubben. Eventuellt kommer det att arrangeras ett tillfälle till
exteriörbeskrivning i samband med rasspecialen.
Cari kontaktar SBK och Maria Ihrén ang att förlägga rasmästerskap i
rallylydnad till den 5 juli och inte den 5 september. Tävlingen den 5
september kommer att ligga kvar,
men tävlingen 5 juli kommer att vara ett rasmästerskap.
§ 155 Rapporter LO:n
Intresse finns att arrangera en mentalhelg den 14-15 juni i LO västra.
Arrangemanget kommer att ske i samarbete med Lilla Edet BK. Den 14:e
blir det en föreläsning av Ove Andersson, mentaldomare och den 15:e blir
det ett MT. Troligen kommer det även att erbjudas ett tillfälle till
exteriörbeskrivning. Maria har vidare kontakt med arrangörerna för att få
in en budget.
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LO södra har kontakt med Peter Bengtsson ang en vallningshelg, men
ännu är inget datum bestämt.
§ 156 Ekonomisk rapport
Bokslut 2013 visar ett plusresultat på 1000:-. Resultatet stämmer inte
riktigt med den budget som årsmötet 2013 antagit. Styrelsen vill lyfta
fram informationen att de stora eventen som klubben arrangerat under
året gått med förlust.
§ 157 Beslut tagna mellan möten
Sandra Wesa, Marie Johansson är anmälda till att gå en
exteriörbeskrivarutbildning. Utbildningen omfattar 4 tillfällen under 2014.
§ 158 Återstående punkter sedan föregående protokoll
 Ställningstagande till om SASK ska ha nätbaserad arkivering,
styrelsen beslutar att inte göra något åt detta för tillfället.
 Vandringspris till Gunnars Larssons minne bordläggs.
§ 159 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade arrangemang i vallning. Veronica får i uppdrag att
kontakta Linda Jonsson för att bolla olika idéer.
Klubben har 2013 7% fler medlemmar än 2012, men det är ändå bara 29%
av alla aussieägare som är medlemmar.
§ 160 Nästa möte
Nästa möte sker i Norrköping den 8 mars kl 14.00.
§ 161 Mötets avslut
Jeanette förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Ordförande:

…………………………………………
………………………………………………
Cari Hansson

Jeanette Forssman

Justerare:
………………………………………..
Jessica Nyström
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294565 - Svenska Australian ShepherdKlubben

Resultatrapport för perioden 2014-01-01-2014-01-31
Perioden

Ackumulerat

Utfall

Föreg.
år

Utfall

Föreg.
år

1 255,00

5 430,00

1 255,00

5 430,00

115,00

4 105,96

115,00

4 105,96

3320 Uppfödarlista

2 400,00

3 430,00

2 400,00

3 430,00

3890 Medlemsavgifter

1 590,00

7 700,00

1 590,00

7 700,00

Nr

Namn
RÖRELSENS INTÄKTER

Intäkter
3215 Intäkter Aussiekalender
3220 Intäkter Raskompendium

S:a intäkter

5 360,00 20 665,96

5 360,00 20 665,96

Driftkostnader
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte

-3 115,00

0,00

-3 115,00

0,00

4210 Kostnader Tidning

-6 520,00

-4 520,00

-6 520,00

-4 520,00

4230 Kostnader PR/Info

-395,00

0,00

-395,00

0,00

S:a driftkostnader

-10 030,00

-4 520,00 -10 030,00

-4 520,00

DELRESULTAT

-4 670,00 16 145,96

-4 670,00 16 145,96

RÖRELSENS ÖVRIGA KOSTNADER

Övriga externa kostnader
5420 Dataprogram
6530 Redovisningstjänster
6570 Bankkostnader
S:a övriga externa kostnader

-259,00

0,00

-259,00

0,00

0,00

-259,00

0,00

-259,00

-453,00

-456,00

-453,00

-456,00

-712,00

-715,00

-712,00

-715,00

Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR

-5 382,00 15 430,96

-5 382,00 15 430,96

-5 382,00 15 430,96

-5 382,00 15 430,96

RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER OCH
KOSTNADER

-5 382,00 15 430,96

-5 382,00 15 430,96

RESULTAT FÖRE SKATT

-5 382,00 15 430,96

-5 382,00 15 430,96

BERÄKNAT RESULTAT

-5 382,00 15 430,96

-5 382,00 15 430,96

Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR

Finansiella intäkter och kostnader

https://secure.e-conomic.com/secure/default.asp

1/1

2014-2-6

294565 - Svenska Australian ShepherdKlubben

Balansrapport för perioden 2014-01-01-2014-01-31
Nr

Namn

Ingående balans

Perioden

Utgående balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
1920

PlusGiro

151 853,72

-17 106,33

134 747,39

S:a omsättningstillgångar

151 853,72

-17 106,33

134 747,39

TOTALT TILLGÅNGAR

151 853,72

-17 106,33

134 747,39

-157 863,36

0,00

-157 863,36

14 089,97

5 382,00

19 471,97

-143 773,39

5 382,00

-138 391,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt

-8 080,33

11 724,33

3 644,00

S:a kortfristiga skulder

-8 080,33

11 724,33

3 644,00

-151 853,72

17 106,33

-134 747,39

SKULDER & EGET KAPITAL

Eget kapital
2069

Årets resultat
Beräknat balanserat resultat
S:a eget kapital

Obeskattade reserver
S:a obeskattade reserver

Långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
2900

TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL

https://secure.e-conomic.com/secure/default.asp
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