Protokoll Styrelsemöte SASK 18 juni 2012 (Skypemöte)
Deltagare: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Emma Farhang, Åsa
Mellqvist, Cari Hansson
Anmäld frånvaro: Linda Jonsson
Ej anmäld frånvaro: Nathalie Nylén, Lillian Holmér
§ 56 Mötets öppnande
Ordförande Ingela öppnade mötet.
§ 57 Val av justerare
Till justerare valdes Veronica Hagéus.
§ 58 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 59 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från den 6 maj har ännu inte skickats ut, så den punkten tas upp på nästa möte.
§ 60 Rapporter
a) Ag Jobb samt vallning: Klubbmästerskapet i bruks, samt klubbmästerskapet i vallning:
Planeringen inför KM pågår för fullt.
b) SM i Lydnad och Agility: Ingela rapporterar att det fanns ett antal aussies som deltog på
SM i agility i år, dock ingen i lydnaden.
c) Ingela rapporterar från kongressen: Det var en lugn kongress utan överraskningar. Det
valdes en ny ordförande till SBK-organisationen, Rolf Weiffert. Det var rasklubbsträffar under
kongressen och där pratades det om hur en MH-profil skulle kunna se ut för olika raser med
utgångspunkt från rasstandarden. Ännu har det inte kommit något material från SBK om hur
de anser att man ska omarbeta den rasprofil som finns. Det diskuterades om man kunde dra
lärdom från hur Riesenklubben ordnar sitt ras-läger, då det är väldigt populärt bland riesenfolk att delta där. Frågan om agility ska utgå ur SBK-organisationen och i stället ingå i
Riksidrottsförbundet diskuterades också. SBK-centralt återkommer i ärendet.
d) Uppfödning
Styrelsen beslutar att det ska läggas ut en skrivelse angående hur klubben ser på skrivningar
av s.k. fodervärdsavtal på klubbens hemsida.
e) Mental
Det finns en person som anmält intresse för att delta i den MH-figurantutbildning som
Enköpings BK anordnar 1 juli. Styrelsen har beslutat att klubben betalar för
utbildningsplatsen, men inga andra utlägg. Vi kräver ingen motprestation av den som vill gå
utbildningen, men hoppas naturligtvis att den som får utbildningen kommer att ställa upp vid
MH:n i närheten där man bor.
f) Rapporter från LO:
Det rapporteras om en viss ökning av aktiviteter som anordnas och kommer att anordnas i
de olika lokalområdena, vilket är positivt.
§ 61 Rasspecialen
Styrelsen stämmer av vad som gjorts och vad som ännu återstår att göra inför den 1 juli.
Beslut togs om att pokaler ska beställas till lydnasklasserna. 1-3:an får pokal. Det utses en
rasmästare i elitklass, om vinnaren erhåller ett 1:a pris. I övriga klasser utses en
klubbmästare, även i dessa klasser under förutsättning att vinnaren erhåller ett 1:a pris. I
rallylydnad kommer det att utses en klubbmästare, då mästarklassen är inofficiell i år och det
är i den klassen en eventuell rasmästare skulle utsetts. Ingela beställer pokaler och
undersöker om det finns 1:a-pris plaketter kvar från tidigare år. Emma har ordnat priser till

vinnarna i de olika disciplinerna som man kan tävla i under dagen. Ingela undersöker med en
foderleverantör om de vill sponsra med ytterligare priser. Det är i dagsläget 22 hundar
anmälda till lydnaden, 58 st till rallylydnaden och ca 40 st till utställningen. Vi behöver
fortfarande personal till köket. Åsa får i uppdrag att lägga ut en förfrågan på Facebook och
även fråga om folk kan baka till fika och försäljning. Carola och Ingela kontaktar Sandra
Wesa för att stämma av allt inför utställningsdelen. Ingela skickar en fråga till Lena Stangvik
om hon kan tänka sig att exteriörbeskriva hundar och i så fall hur många. Frågan skickas
även till Anna-Lena Munkvall. Ingela kollar med Eskilstuna BK och med Johanna Biderman
om att hyra in en toalettvagn. Ingela undersöker vilka vi hyrde av förra gången och vad som
ingår i hyran. Vi köper in mat, kaffe och dylikt på köpcentret i Eskilstuna den 30 juni. Carola
åtar sig att laga mat till 20 funktionärer. Vi träffas kl 11.00 den 30 juni på Eskilstuna BK för att
förbereda inför rasspecialen och för att senare på kvällen ha styrelsemöte. Ingela har bokat
två stugor för övernattning till styrelsen. Samling för lydnadshundar klass 1+2 kl. 8.30, 3+elit
kl 12.00, Rallylydnad kl 11.00 och utställning kl 10.00.
§ 62 Övriga frågor
Angående det raskompendie som Ingrid Wigur och Lena Stangvik håller på att arbeta fram:
Styrelsen anser att det är rasklubbens sak att värna om rasens bevarande och utveckling.
Därför är det viktigt att man bygger raskompendiet med utgångspunkt i rasens historia som
arbetande hund. Rasen utvecklades som arbetande vallhund innan rasstandarden skrevs
och därför finns det beskrivet varför hunden ska se ut på ett visst sätt för att funktionen ska
vara optimal. Det är viktigt att behålla kopplingen mellan utseende och funktion, varför det är
viktigt med storlek, vinklar, rörelser, huvudform osv för att typen och funktionen ska bevaras.
Skrivningen om att aussien ska vara ”lagom” i alla delar ex storlek, pälsmängd, vinklar, bör
vara kvar. I kompendiet kommer det att användas bilder på amerikanska och engelska
hundar som exempel. Bilderna kommer att avidentifieras i största möjliga mån för att ingen
ska känna sig utpekad.
§ 63 Nästa möte:
Nästa styrelsemöte blir den 30 juni i samband med rasspecialen.
§ 64 Mötet avslutades
Ingela avslutade mötet
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