
Svenska Australian shepherdklubben

                                     
Styrelsemöte SASK 12/5 kl 19:00 via Skype

Närvarande: Jeanette Forssman, Jessica Nyström, Veronica Hagéus, Per Edorson, Cari 
Hansson, Maria Jönsson, Ingrid Wigur

Ej närvarande, anmäld frånvaro: Emma Farhang

 ej anmäld frånvaro: Angelica Angerståhl

§ 22 Mötets öppnade

Jeanette hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 23 Val av justeringsman

Per valdes till justerare. 

§ 24 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes.

§ 25 Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 26 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

Cari ser till att samtliga medlemmar i styrelsen får ta del av Agria Breeder 
Profile materialet samt SBK:s info om hur man ansöker om prov. Även 
kontaktpersonerna i samtliga LO:n kommer att få infobladet från SBK angående
ansökan om prov med ett tillägg från styrelsen om anledningen till att de får den.

Styrelsen beslutar att ge Linda ok för att lägga ut ny omröstning om nya logga 
på hemsidan. Linda ombeds lägga ut ett slutdatum på FB, för att lämna in 
uppdaterade mailadresser för medlemmarna, för att sedan lägga ut info om 
slutdatum för omröstningen. Veronica samordnar mailadresser med länk för 
omröstning med Linda.

Skrivelse från Maja Fredriksson angående ”Farmtrial”. Styrelsen beslutar att 
Maja inte kan använda namnet Farmtrial på den här typen av träning/tävling, då 
Farmtrial är en provform som finns inom ASCA och har fastställda regler för 
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hur det ska gå till. Styrelsen behöver även få in ett mer fullständigt underlag till 
budget för att kunna godkänna att träningen/tävlingen ska genomföras i SASK 
regi.

§ 27 AG rapporter:

Styrelsen beslutar att den här paragrafen kommer att döpas om från AG 
rapporter till Aktivitetsområden från och med nu, då det genomförs en 
organisationsförändring i klubben där styrelsemedlemmarna kommer att fungera
som kontakt- / resurspersoner inom olika områden. Detta för att underlätta för 
LO:n eller för enskilda medlemmar som vill anordna evenemang i SASK regi. 
Följande personer har följande aktivitetsområden:

Bruks: Cari + Jeanette 
Lydnad: Emma + Cari 
Mentalitet: Maria + Emma 
Vallning: Veronica + Maria 
Agility: Ingrid + Per 
Hälsa/friskvård: Per + Jessica 
Utställning: Jeanette + Jessica

§ 28 PR /Info:

Styrelsen beslutar att följande personer i styrelsen, Jessica, Jeanette, Veronica och Ingrid
kommer att ha huvudansvaret inom styrelsen för samtliga frågor som hör hemma under 
den här punkten. I juni kommer Jeanette och Linda träffas för att jobba med den nya 
hemsidan och förhoppningsvis göra den klar för publicering.

1. § 29 Rapporter från LO:

-Östra: Vallträningar och vallkurser har genomförts och kommer att genomföras.

-Västra: Vallträningar har genomförts

-Södra: Vallträningar och vallkurser har genomförts och kommer att 
genomföras.

-Norra: Inget nytt att rapportera. Aussieträff i Piteå den 18 maj.

§ 30 Ekonomisk rapport: 
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Klubben har hittills under året fått ett ökat antal medlemmar. Både fler intäkter 
och utgifter för vallningsaktiviteter har bokförts, men dessa pågår fortfarande, så
det är inte ett slutresultat som visas.

Per har gjort om rubriker i bokföringssytemet för att spegla vår verksamhet 
bättre, dessa förändringar kommer att visa sig från och med nästa rapport. Per 
undersöker om det går att lägga in de budgetvärden som årsmötet fastställde,

Styrelsen beslutar att se över den information som finns på hemsidan angående 
hur man blir medlem i klubben, om det behöver förtydligas.

Per kommer att ta kontakt med klubbens revisorer för att öppna upp en kontakt 
och undersöka vilken information de önskar få under verksamhetsåret, för att 
kunna utföra sitt uppdrag.

§ 31 Rapport telefonmöte angående agilityns framtid:

Punkten vilar till efter SBK:s kongress den 18 maj, då det kommer att finnas 
mer information.

§32 Beslut taget vid styrelsemöte mellan möten: Inga beslut tagna mellan möten

§ 33 Återstående punkter från föregående protokoll:

- Jessicas uppdrag: Lathundslicenserna. 
Jessica har varit i kontakt med Gunilla Ekberg, Karin Blom och Lena för att 
klargöra vem som har vilken licens. Ingela Bergare ska skicka CD + 
licensnummer till Jessica. Jessica undersöker om möjlighet för henne att få en 
utbildning i hur arbetet med Lathunden ska gå till. Styrelsen beslutar att fördela 
licenserna enligt följande. Jessica har en, den uppdateras kontinuerligt. Lena 
Stangvik har en och Karin Blom har en.

- Veronica har presenterat ett förslag till välkomstbrev till nya medlemmar för 
styrelsen. Styrelsen har fått ett förslag till vilka ämnen som tidningen bör täcka. 
Styrelsegruppen PR/Info kommer att jobba vidare med välkomstbrevet.

- Jeanette och Linda kommer att i juni träffas för att förhoppningsvis göra klart 
nya hemsidan så långt att den går att publicera.

- Cari har skickat in en anmälan om att SASK vill delta med en rasmonter på 
SM i Bruks / IPO. Cari har även varit i kontakt med Agnetha Andersson 
angående det bildmaterial Agnetha jobbade fram till SM 2012, om SASK kan få
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använda det i år igen och det var helt OK. Linda Jonsson har affischer som vi 
kan använda, de behöver plastas in eller dyligt. Cari kommer även se över vilket
ytterligare material som kan behöva tas fram.

- Per har skrivit ihop ett text angående försäkringar som gäller vid SASK 
arrangemang som kommer att finnas tillgänglig på hemsidan samt skickas till 
den / de personer som önskar arrangera evenemang i SASK regi.
Per har fått in ett förslag från Mia Oskarsson och Maja Fredriksson  på hur 
poängberäkningen inom Årets-aussie bruks, kan ändras så de blir mer rättvisa. 

- Linda har presenterat 2 förslag till ny logotype för styrelsen. Förslagen 
kommer snarast läggas upp på hemsidan för en ny medlemsomröstning. 
Hälsoenkäten behöver läggas upp på nytt snarast.

-Maria har tagit fram ett förslag till budgetmall att använda vid evenemang i SASK:s 
regi. Det är översänt till Per för eventuella synpunkter.

- Emma har presenterat ett underlag för funktionärer för lydnadsprovet den 7/7 i 
samband med rasspecialen. Den funktion som saknas är en tävlingssekreterare. 
Veronica frågar Carola Knudsen om hon kan tänka sig att ta på sig den 
uppgiften. Styrelsen ber Emma att lämna ett mer fullständigt underlag för att 
någon annan ur styrelsen ska kunna ta över och sköta tävlingen på plats.

- Styrelsen beslutar att ge fd AG-uppfödning, nu projektgrupp Avel och Hälsa 
ok med att köra igång. Jeanette skriver ihop några riktlinjer om vilka områden 
styrelsen önskar att gruppen ska prioritera. Kontaktpersoner i styrelsen blir, 
Jeanette, Jessica och Cari.

Styrelsen beslutar att lägga upp en skrivelse på både hemsidan och FB där vi 
öppnar upp för LO:n samt enskilda personer att ta kontakt med styrelsen för att 
få råd och dåd i hur man kan dra igång olika aktiviteter i SASK regi runt om i 
landet.

§ 34 Övriga frågor

Styrelsen behöver ta kontakt med ansvariga personer för rasspecialen samt 
rasmästerskapen för att stämma av hur arbetet fortskrider och om personerna 
behöver styrelsens hjälp med något.

Det blir inget fysiskt styrelsemöte i samband med rasspecialen.

§ 35 Nästa möte
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Den 9/6 klockan 19.00 via SKYPE.

§ 36 Mötets avslut

Jeanette avslutar mötet och önskar god kväll.

Vid protokollet: Mötesordförande:

………………………. ………………………………….

Cari Hansson Jeanette Forssman

Justerare:

…………………………

Per Edorson
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Resultaträkning för perioden 2013-04-01-2013-04-30

Perioden Ackumulerat
Nr Namn Utfall Föreg. år Utfall Föreg. år

Nettoomsättning
3110 Intäkter MH/MT 7200 0 7200 0
3130 Intäkter Rasspecialen 430 0 430 0
3140 Intäkter Vallning 15050 0 26350 7500
3215 Intäkter Aussiekalender 0 0 5520 2410
3220 Intäkter Raskompendium 390 0 2275,96 0
3230 Reklam-/annonsintäkter 0 0 800 0
3320 Uppfödarlista 200 2800 4630 5600
3350 Intäkter Lokalområden 0 600 0 900
3890 Medlemsavgifter 6280 12700 45200 41030

S:a nettoomsättning 29550 16100 92405,96 57440

Lagerförändring
4020 Kostnader Års/Medlemsmöte -346,5 0 -6751,65 -2079
4051 Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten -2524 -5621 -13642,6 -9876
4110 Kostnader MH/MT -2283,5 0 -2283,5 0
4122 Priser, medaljer -878,5 0 -2070,5 -842
4140 Kostnader Vallning -8000 -6695 -8000 -6695
4160 Kostnader AG Uppfödning 0 0 0 -1275
4210 Kostnader Tidning -16931,52 -1720,38 -21451,52 -7723,86
4215 Kostnader Kalender 0 0 -256 0
4220 Kostnader Raskompendium 0 0 -3544 0
4230 Kostnader PR/Info -159 0 -318 -159
4350 Kostnader Lokalområden 0 -1493 0 -3488,9
4380 Andra aktiviteter 0 0 0 21

S:a lagerförändring -31123,02 -15529,38 -58317,77 -32117,76
BRUTTOVINST -1573,02 570,62 34088,19 25322,24

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader
5940 Utställning och mässor 0 0 0 -1788,89
6250 Porto 0 -568 -307 -2202
6260 Förbruknings/kontorsmaterial 0 0 -675 0
6530 Redovisningstjänster -259 -259 -518 -518
6570 Bankkostnader -3 -3 -466,5 -555

S:a övriga externa kostnader -262 -830 -1966,5 -5063,89

-1835,02 -259,38 32121,69 20258,35

-1835,02 -259,38 32121,69 20258,35

-1835,02 -259,38 32121,69 20258,35
RESULTAT FÖRE SKATT -1835,02 -259,38 32121,69 20258,35
BERÄKNAT RESULTAT -1835,02 -259,38 32121,69 20258,35

RÖRELSENS INTÄKTER
OCH LAGERFÖRÄNDRING

RÖRELSERESULTAT
FÖRE AVSKRIVNINGAR
RÖRELSERESULTAT
EFTER AVSKRIVNINGAR
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER
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Balansräkning för perioden 2013-04-01-2013-04-30

Nr Namn Perioden
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
1700 Förutbet kostn/upplupna int 4000 0 0 0
1920 PlusGiro 160445,24 176823,77 -2115,02 174708,75

S:a omsättningstillgångar 164445,24 176823,77 -2115,02 174708,75
TOTALT TILLGÅNGAR 164445,24 176823,77 -2115,02 174708,75

SKULDER & EGET KAPITAL

Eget kapital
2069 Årets resultat -157863,36 -157863,36 0 -157863,36

Beräknat balanserat resultat 15276,3 -18680,41 1835,02 -16845,39
S:a eget kapital -142587,06 -176543,77 1835,02 -174708,75

Obeskattade reserver
S:a obeskattade reserver 0 0 0 0

Långfristiga skulder
S:a långfristiga skulder 0 0 0 0

Kortfristiga skulder
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt -21858,18 -280 280 0

S:a kortfristiga skulder -21858,18 -280 280 0
TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL -164445,24 -176823,77 2115,02 -174708,75

Ingående
Balans, år

Ingående
Balans, period

Utgående
Balans


