SASK styrelsemöte 1-2 oktober 2011
Kroksbo gård
Närvarande: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Camilla Appelgren,
Kia Axelsson och Karin Fries.
Delvis närvarande: Lilian Holmer (medverkan § 8, 9, 14, 15, 17)
Anmält förhinder: Sandra Johansson.
Ej anmält förhinder: Frida Tenghede.
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
§ 2 Val av justeringsperson
Kia Axelsson valdes att justera protokollet.
§ 3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Rättelse i föregående protokoll: Ann-Chatrine Edoff och Maria Dahlberg är ej med i AG Uppfödning
utan endast adjungerade.
Protokollet lades till handlingarna.
§ 5 Entledigande av suppleant
På egen begäran entledigade styrelsen Sandra Johansson från uppdraget som suppleant.
§ 6 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser
Karin svarar Kroppsvallarna att vi är intresserade av fortsatt information och samarbete.
Mötet beslutade att vi skall lägga ut information på hemsidan om aktiviteter inom SBK.
Kia svarar på Collieklubbens skrivelse om ökat samarbete mellan rasklubbarna.
§ 7 Genomgång av Åtgärdslistan
Se bifogad åtgärdslista.
Mötet tog på nytt upp frågan kring geografisk uppdelning enligt Kia Axelssons förslag. Kia scannar in
och skickar förslaget till PR/Info-gruppen.
Camilla åtar sig att gå ut med information under ” Styrelsen informerar”.
Utskick till uppfödare skall åtgärdas omgående. Försändelsen ska innehålla: följebrev, foldrar till de
som är intresserade av valp, information om betalning och villkor för att medverka på uppfödarlistan,
information om ett år gratis medlemskap i SASK för nya valpköpare/medlemmar samt krav på
medlemskap i SBK. Ingela har broschyrerna. Alla uppgifter på nya medlemmar måste fyllas i – särskilt
formulär tas fram. Vi måste också uppmana uppfödarna att fylla i sin statistik till uppfödarlistan.
Mötet beslutade att Kia ska undersöka anordnande av korning. Veronica ombesörjer beställning av
priser, som lottas ut till medlemmar som inkommer med email-adresser.
Det blir inget medlemsmöte i november.

§ 8 AG diskussioner
AG Jobb
Arbete med nästa års läger pågår. Gruppen undersöker också möjlighet att ha Lydnadsläger .
AG Vallning
Kroppsvallarna har bjudit in Carol Delsman 29 oktober. Inofficiell tävling äger rum 30 oktober. Vi
beslutar att klubben sponsrar för avgiften för minst 4 personer. Ingela, Veronica, Camilla och Karin
kommer att deltaga (Lilian återkommer om hon kan), klubben står för kostnaden, vilket blir en annan
typ av sponsring än att bara gå in med ett sponsorbelopp. Vi lägger ut annons för arrangemanget i
tidningen och på hemsidan.
AG PR/Info
Webbmaster: mailen styrs om tillfälligtvis till Karin, Ingela ombesörjer detta.
Vi beslutade att ställa frågan till Maja Fredriksson om hon vill ta rollen som ny webbmaster.
Camilla kontaktar Maja i frågan.
Monter på Stora Stockholm: Carola och Karin tar på sig att iordningställa monter och upprättar
schema för bemanning av montern. Fler behövs som kan tjänstgöra. Var och en i styrelsen får anmäla
sitt intresse. Karin skickar in ansökan till SKK omgående. Vi lägger ut annons på hemsidan.
Aussietidningen: Beslut att vi sätter ihop ett redaktionsråd som beslutar kring innehållet och
utkommer med åtminstone ytterligare ett nummer. Karin och Veronica sammankallar ett
redaktionsråd. Sista materialdag är 25 november för nästa tidning. Veronica gör även nästa nummer.
Alla i styrelsen ser till att material kommer in så att vi slipper jaga in material.
Veronica undersöker kostnad för att trycka hela tidningen i färg samt att få in annonser.
Carola fick i uppdrag att skapa en facebookgrupp till SASK.
Kalendern: Bilder får vi in genom att annonsera på hemsidan. Carola hör med Yvonne om hon kan
tänka sig att göra kalendern i år igen.
Hemsidan: Styrelsen delar gemensamt på ansvaret att besvara frågor på forumet. PR/Info träffas och
diskuterar åtgärder för att förbättra hemsidan. Karin har listat åtgärdspunkter.
Ingela fick i uppdrag att undersöka möjligheten att ha en rasmonter på bruks-SM i Axevalla i augusti.
Ingela undersöker också vilka på LO Västra som i så fall kan bemanna montern.

AG Uppfödning
Mötet fick under denna punkt besök av Lena Stangvik.
Beslutades att Camilla är kontaktperson fr om nu för AG Uppfödning.
Vi diskuterade att vi bör fokusera mer på vad som är problemen i rasen, t ex att man avlar på
omeriterade föräldrar.
Vi diskuterade också hur man kan lägga en grund till uppfödarutbildning, där man fångar medlemmar

innan de blir uppfödare. Ett förslag är att göra det som mix av distansutbildning och fysiska träffar.
I slutänden vill vi att utbildningen är ett villkor för att få stå med på uppfödarlistan.
Ny uppfödarträff i Eskilstuna 12 november.
Karin fick i uppdrag att kontakta försäkringsbolagen för att få ut information kring förekomst av
epilepsi samt andra sjukdomar.
Ingela undersöker igen att vi får godkända Anlagsprov (vi får godkända hundar i SBKs register).
AG RUS
Diskussioner om ny utställningsansvarig då Sandra Wesa ej kommer att sitta kvar.
Ansökan om utställning 2014 i Skåne .
Statistik tas fram kontinuerligt över utvecklingen med hälsa, mentalitet och arbetsprover.
Karin kontaktar Kia för överlämning av MH, Exteriörbedömningar mm. Exteriörprotokoll skickas
omedelbart till Kia för registrering i Lathunden

§ 9 Rapporter från LO
Respektive kontaktperson i styrelsen kontrollerar vilka mailadresser som ligger på respektive
område.
LO Östra
Victoria Häger är ny kontaktperson för LO Öst. Aussieträff är planerad i Katrineholm.
LO Västra
Ingela återtar rollen som kontaktperson för Västra.
LO Södra
Kia mailar till Marie B så att Kia kontinuerligt får info om vad som händer på LO Södra. Södra har
redan en facebookgrupp.
LO Norra
LO Norra saknar ansvarig och inget finns att rapportera.
§ 10 Ekonomisk rapport
Genomgång av ekonomisk rapport. Ingela och Veronica föredrog. Vi har gått minus på utställning,
lägret gick break even, +-0 resultat. AG Vallning har kostat mer än budgeterat. Resultatet ligger på 19
000. Veronica återrapporterar utfall till AG.
Ekonomisk rapport bifogas protokoll fr.o.m. detta protokoll.
§ 11 RAS-dokumentet
Kommentarer på RAS dokumentet: dessa måste inkomma under nästkommande vecka. Camilla fick i
uppdrag att koordinera.
§ 12 Hälsoenkäten
Karin letar i arkiven efter enkäten som genomfördes hösten 2006 alternativt våren 2007.
Genomgång av hälsoenkät 2004: alla i styrelsen får i uppgift att läsa igenom hälsoenkäten och

komma med synpunkter.
§ 13 Nya stadgan, målstyrning
Ingela svarar på synpunkter angående stadgar och målstyrning till Brukshundsklubben enligt våra
diskussioner på mötet.

§ 14 Exteriördomarkonferensen
Exteriörkonferensen: Konferensen är i 19-21 oktober 2012. Lilian kontaktar exteriördomare enligt
överenskommelse.
Förberedelser för exteriörkonferens följs upp kontinuerligt.
Raskompendiet: Camilla är kontaktperson i styrelsen och Lena Stangvik fick i uppdrag att undersöka
vem som kan skriva detta.

§ 15 Ändring av regler ”Årets aussie” gällande agility
Synpunkter har kommit in på regler. Karin tittar på värdering av agilityresultat, Camilla skickar till
Karin. Camilla kollar upp med personer som haft synpunkter.
§ 16 Diskussionsfråga från utskottet Avel & Hälsa
Samtliga i styrelsen läser igenom och kommenterar till nästa möte.
§ 17 Övriga frågor
Vi bestämde pris som lottas ut bland medlemmar som skickar in sina email-adresser. SASK har
560 medlemmar idag.
Beslutades att Karin distribuerar ut justerade protokoll till samtliga AG och LO.
Beslutades att klarare redogöra i protokollen för vem som är ansvarig för respektive åtgärd i
styrelsen.

§ 18 Nästa möte
Nästa möte är 12 november i Eskilstuna i samband med uppfödarmötet.
Efterföljande möte är den 6 januari, preliminärt hemma hos Camilla alternativt på Solna Sundbyberg
BK.
§ 19 Mötets avslutande
Ingela avslutade mötet.

Vid protokollet:
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