
SASK   

Protokoll möte 2011-11-12 Eskilstuna Brukshundsklubb samt via telefon 7/12. 

 
Deltagare: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Carola Knudsen, Lillian Holmer§1-4,9-14 
Camilla Appelgren och Karin Fries§1-4,9-14,. 
Föranmält icke deltagande: Kia Axelsson. 
Ej föranmält icke deltagande: Frida Tenghede. 

§ 1 Mötets öppnade 
Ingela öppnade mötet. 

§ 2 Val av justeringsman 
 Lilian Holmér justerar §1-4,9-14. Camilla Appelgren §5-8,15-16 

§ 3 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

§ 5 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser 
Se bilaga 1 

§ 6 Genomgång av åtgärdslista 
Åtgärdslistan gicks igenom 

§ 7 AG diskussioner: 
 

Jobb rapport Marie 
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§ 8 Rapporter från LO: 
Ajournerades till nästa möte. 

- Östra 
- Västra 
- Södra 
- Norra   

§ 9 Ekonomisk rapport 
Kassören Veronica redovisade ekonomisk rapport. 

§ 10 RAS dokumentet Kompendiet 
Beslutades att Lena Stangvik ser över dokumentet, Lilian är behjälplig. 

§ 11 Nya regler årets Aussie Agility 
Karin återkommer med synpunkter. 



§ 12 Hälsoenkät 
Synpunkter från styrelseledamöter in under nästa vecka. 

§ 13 Nya stadgan – målstyrning, hur gör vi…. 
Alla bör läsa igenom vår nya stadga, finns på SBKs hemsida. 
Hur vill vi arbeta inom SASK i framtiden? 

§ 14 Övriga frågor (inkl frågor som vi fick från Uppfödarkonferensen samma dag) 
Lathunden: styrelsen beslutade att köpa in en ytterligare licens att disponeras av Lena 
Stangvik som är utbildad i verktyget. 
Styrelsen beslutade även att Ingela tar över den licens som Kia Axelsson har idag. 
Camilla kontaktar Anna ang presentatör till domarkonferensen i oktober. 
Styrelsen har pratat med Lena Stangvik om hon kan hjälpa till att välja individer till 
domarkonferensen. I uppfödarutskicket lägger vi med efterlysing på individer.Därefter kan vi 
samla dessa och utvärdera så att vi får en bra sammansättning av individer. 
 
Beslutades att Veronica kontaktar Barbro Olsson på SBK så att vi får med ASCA-prov samt 
test av vallningsanlag i aussie-statistiken.  
 
Carola kontaktar ögonspecialist för rekommendation angående ögonlysning av valpar.  
 
MH: SASK kan stå som arrangör, men det är upp till varje uppfödare att kontakta klubb, 
figuranter, mentalbeskrivare osv. 
 
Årets aussieregler ut på hemsidan.Camilla undersöker. Karin tittar på agilityregler. 
Sjukdomslista, där man registrerar exempelvis ep: Styrelsen har beslutat att inte redovisa 
listan eftersom vi inte har tillräckligt med inrapporterade individer, endast en hund med 
diagnostiserad ep. 
FB: Tala om vilka inlägg du finner stötande, vi hinner inte kolla löpande. 
 

 
§ 15 Nästa möte 
Vi preliminärbokade nästa möte till 6 jan hos Veronica. 

§ 16 Mötets ajournerade 
Ordförande Ingela ajournerade mötet innan alla punkter var diskuterade, eftersom vi inte 
längre hade tillgång till klubblokalen på Eskilstuna Brukshundsklubb. 

§ 17  Mötets avslutande 

Ordförande Ingela avslutade och tackade för ett trevligt möte. 

Vid protokollet   Justeras 

 

Karin Fries/Ingela Bergare   Lillian Holmér & Camilla Appelgren 

 

Mötesordförande 

 

Ingela Bergare 


