Protokoll Styrelsemöte SASK 9 och fortsättning 16 december 2012, Skype-möten
Närvaro: Ingela Bergare, Veronica Hageus, Åsa Mellqvist, Cari Hansson, Linda Jonsson, Emma
Farhang (Emma deltog ej 16/12)
Anmäld frånvaro: Carola Knudsen (Emma Farhang)
§ 117

Mötets öppnade

Ordförande Ingela öppnade mötet
§ 118

Val av justerare

Till justerare valdes Cari Hansson
§ 119

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes
§ 120

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lästes upp och godkändes
§ 121

Genomgång av inkommande och utgående skrivelser

IK357 – lägger in i lathunden
IK358 – Ingela kontaktar Jens Myrman
IK360 – Årets allroundaussie, poängsystemets justerades och godkändes
IK362 - Klubbkläder diskuterades och beslut togs om att Catharina Zachrisson får sälja klubbkläderna
genom sin webshop
IK363 – Diskuterades under mötesparagraf 122; Uppfödning
IK364 – Beslut togs om att enkäten skulle läggas ut
IK365 – Noterat
IK367 – Meddelat exteriörbeskrivarna
UG85 – Ansökt om utställning 2015
IK368 – Planerad föreläsning genom SASK i LO Norra
§ 122

AG rapporter:
a) Jobb Inget att rapportera.
b) Vallning Nya AG Vallning ser över läget och planerar för att kunna köra igång 2013,
3-4 november hölls en kurs för Peter Nilsson.
c) PR/info Kalendern är på väg från tryckeriet. Malin Ågren hämtar upp ett antal
exemplar till mässan. Vi skickar även med raskompendier för försäljning, mässpriset är
satt till 100 kr, 130:- inklusive frakt om man beställer. Samma prissättning för både
kompendiet som för kalendern. Ingela har skickat ut kompendiet till uppfödarna på
uppfödarlistan. Övriga kan köpa genom klubben.

Vi fick plats på båda mässorna (MyDog, Stockholmsmässan) efter lite missförstånd
angående Stockholmsmässan.
Tidningar kommer att finnas till försäljning för 20:- styck på mässan.
d) Uppfödning Cari har kontaktat Anna och Lena om uppfödarutbildning, de är inte
helt ovilliga att dra igång en utbildning under nästa år men vill ha klara direktiv om hur
det ska gå till inklusive budget, kontakt och bra stöd från styrelsen.
SBK har skapat arbetsgrupper där en av dessa ska kolla på uppfödarutbildning, hur
man kan göra en SBK-del av den med mera.
LO Västra har haft uppfödarmöte och kommit med förslag och frågor, se bifogat
mötesprotokoll från den *datum*. Vi har besvarat enligt nedan:
*En uppfödarutbildning är eventuellt på G.
* Hanhundslista: Vi bollar tillbaks och efterfrågar förslag på hur de tycker att en
hanhundslista kan se ut. Krav, utformning, osv.
*Förslag på valppris, vi tycker att det är svårt att sätta ett rekommenderat pris i
dagsläget.
*Avelsansvariga: Vi vill gärna veta mer om vad ni förväntar er av ett eventuellt
avelsråd så att vi kan planera utformningen av ett sådant med förankring bland våra
uppfödare.
Styrelsen ser gärna att kontakten med lokalområdena och uppfödargrupperna inom
dessa förbättras, ett förslag är att lokalområdena skickar en representant till möten
med styrelsen (över Skype).
e) Mental Inget nytt. Vi behöver se över MH-profilerna utifrån rasstandarden, Ingela
har en dialog med Karin Blom om detta.
16 december fortsättningsmöte
§ 123

Rapporter från LO:
a) Östra Genomfört monter på hundmässan i Stockholm, vann pris för andra bästa
monter. LO Östra skickar en del av sitt montermaterial de som ansvarar för montern
på MyDog.
b) Västra Västra lokalområdet anordnade ett uppfödarmöte den 18/11, se bifogat
protokoll.
c) Södra Mentaldag med Jan Gyllensten genomfördes med lyckat resultat.
d) Norra Planerad föreläsning med Kristina Wacek.

§ 124

Ekonomisk rapport

Klubben har fortsatt god ekonomi. Resultat och balansräkning bifogas. Annonsprislista är
sammanställd (se bifogat dokumen) och förhoppningarna är att prislistan ska bära en del av
tidningens kostnad.

§ 125

Ställningstagande uppfödarfråga

Styrelsen beslutar att om en australian shepherduppfödare blir utesluten ur SKK så kommer vi att gå
ut med detta på hemsidan.
Vi kommer även att ställa frågor till SKKs juridiska avdelning om den uppfödare som i dagsläget är
utesluten, för att korrekt information läggs ut.
§ 126

Övriga rapporter
a) Exteriörbeskrivarutbildningen
Lillian Holmer har blivit godkänd exteriörbeskrivare och styrelsen har försökt och
fortsätter försöka kontakta henne angående hur hon tänker arbeta.
b) Prissättningspolicy
(se bifogat dokument)
Förslaget på prissättningspolicy godkändes av styrelsen.
c) konferens om SBK rasernas framtid
Ingela rapporterar från SBK-konferensen som hon och Carola var iväg på för SASKs
räkning. SBK har tagit ett stort grepp om sitt rasansvar för brukshundarna. Man jobbar
och kommer att jobba mycket med mentalitet vilket är A och O, det är viktigt att våra
brukshundar är bra mentalt om de ska fungera i samhället oavsett funktion (arbets,
tävlings, sällskaps). Man har samlat ihop experter som arbetar med att titta över
uppfödarutbildning med mera, för att slippa ”problemhundar”. Vad mäter och visar vi
med MH på våra raser? Kan man göra mer? Vi behöver titta över idealprofilen utifrån
rasstandarden. Det ska vara en profil för en aussie, baserat på rasstandard och dess
användningsområde. Hur ska en unghund bete sig för att bli en bra aussie vid tre års
ålder? Hur ser MH ut för unghundar som sedan vuxit upp till bra vuxna
representanter? RAS-dokumentet, vad behöver vi göra för åtgärder inom
avels/rasarbetet för att sträva mot vår idealprofil?
d) Organisationsstrukturen inom SASK
Stadgar finns tillgängliga på FIDO och kommer även läggas ut på hemsidan.
Då organisationsstrukturen är en väldigt stor fråga så väljer styrelsen att ta upp den
för diskussion på nästa möte då detta möte redan blivit uppdelat på två dagar på
grund av att det var mycket som skulle diskuteras.

§ 127

Förberedelser inför årsmötet

Vi kommer att ha ett nytt styrelsemöte om enbart vallningen innan årsmötet.
Vi kommer att ta en titt på måldokument.
Verksamhetsberättelse och bokslut kommer. Utformning av uppfödarlistan kommer att utvecklas,
och tas upp till diskussion på årsmötet så att alla som vill har en chans att tycka och tänka.
Årsmötet planeras preliminärt till den 3:e mars på Eskilstuna BK

§ 128

Övriga frågor

Epilepsifrågan som har tagits upp på SASKs Facebooksida – Linda kontaktar webmaster med text om
nytt upprop där medlemmar ombeds rapportera in.
AG Vallnings intresseenkät: Det beslutas att de får lägga ut enkäten som de visat styrelsen på
hemsidan. Vi vill vänta med beslut om övriga frågor om AG Vallnings utformning och arbetssätt till
årsmötet på grund av eventuella omorganisationer inom SASK. ”Vi som rasklubb skulle gärna se att
man i högre grad använder ASCA som mål/måttstock för hur man tränar och tävlar aussies, en annan
önskvärd sak är att vi bör försöka utbilda instruktörer som kanske i dag håller kurser för andra raser”
§ 128 Nästa möte
Nästa möte blir den 6:e januari 16:00, över Skype
§ 128 Mötets avslut
Mötet avslutades

Vid protokollet

Linda Jonsson
Sekreterare

Cari Hansson
Justerare

Ingela Bergare
Ordförande

294565 - Svenska Australian ShepherdKlubben
Rapport > Bokföring >
Balansräkning för perioden 2012-01-01-2012-11-30
Nr

Namn
TILLGÅNGAR

Ingående balans

Perioden

Utgående balans

2,806.50
1,722.00
146,831.62
151,360.12
151,360.12

0.00
173.00
15,480.92
15,653.92
15,653.92

2,806.50
1,895.00
162,312.54
167,014.04
167,014.04

-157,863.36
16,555.72
-141,307.64

0.00
-24,527.92
-24,527.92

-157,863.36
-7,972.20
-165,835.56

-7,552.48
-2,500.00
-10,052.48

8,874.00
0.00
8,874.00

1,321.52
-2,500.00
-1,178.48

-151,360.12

-15,653.92

-167,014.04

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
1610 Förskott
1910 Kassa
1920 PlusGiro
S:a omsättningstillgångar
TOTALT TILLGÅNGAR
SKULDER & EGET KAPITAL
Eget kapital
2069 Årets resultat
Beräknat balanserat resultat
S:a eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder
2900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt
S:a kortfristiga skulder
TOTALT SKULDER & EGET KAPITAL

294565 - Svenska Australian ShepherdKlubben
Rapport > Bokföring >
Resultaträkning för perioden 2012-01-01-2012-11-30

Nr

Namn
RÖRELSENS INTÄKTER OCH

Perioden
Utfall
Föreg. år

Ackumulerat
Utfall
Föreg. år

LAGERFÖRÄNDRING

3110
3120
3130
3140
3215
3230
3320
3350
3890

4018
4019
4020
4051
4110
4120
4122
4130
4140
4160
4170
4210
4230
4350
4380
4893

Nettoomsättning
Intäkter MH/MT
Intäkter Läger
Intäkter Rasspecialen
Intäkter Vallning
Intäkter Aussiekalender
Reklam-/annonsintäkter
Uppfödarlista
Intäkter Lokalområden
Medlemsavgifter
S:a nettoomsättning
Lagerförändring
Kostnader SBK
SBK Kongressen
Kostnader Års/Medlemsmöte
Kostnader Styrelsemöten & Arbetsmöten
Kostnader MH/MT
Kostnader Läger
Priser, medaljer
Kostnader Rasspecialen
Kostnader Vallning
Kostnader AG Uppfödning
Kostnader exteriör
Kostnader Tidning
Kostnader PR/Info
Kostnader Lokalområden
Andra aktiviteter
Medlemstidning
S:a lagerförändring
BRUTTOVINST

4,200.00
47,280.00
22,781.00
15,300.00
2,410.00
500.00
8,600.00
5,597.00
91,430.00
198,098.00

2,450.00
34,300.00
12,378.00
11,250.00
2,830.00
0.00
2,400.00
0.00
80,929.00
146,537.00

4,200.00
47,280.00
22,781.00
15,300.00
2,410.00
500.00
8,600.00
5,597.00
91,430.00
198,098.00

2,450.00
34,300.00
12,378.00
11,250.00
2,830.00
0.00
2,400.00
0.00
80,929.00
146,537.00

-1,908.00
-3,400.00
-2,079.00
-15,459.00
-7,026.29
-40,931.21
-842.00
-16,601.56
-11,395.00
-1,730.00
-6,307.00
-50,445.23
-2,527.00
-5,387.90
21.00
0.00
-166,018.19
32,079.81

-3,250.00
-5,200.00
-2,079.00
-25,731.82
-3,862.00
-33,463.00
0.00
-14,581.90
-5,164.00
0.00
0.00
-32,353.53
-12,659.00
-495.00
0.00
-1,624.59
-140,463.84
6,073.16

-1,908.00
-3,400.00
-2,079.00
-15,459.00
-7,026.29
-40,931.21
-842.00
-16,601.56
-11,395.00
-1,730.00
-6,307.00
-50,445.23
-2,527.00
-5,387.90
21.00
0.00
-166,018.19
32,079.81

-3,250.00
-5,200.00
-2,079.00
-25,731.82
-3,862.00
-33,463.00
0.00
-14,581.90
-5,164.00
0.00
0.00
-32,353.53
-12,659.00
-495.00
0.00
-1,624.59
-140,463.84
6,073.16

-1,788.89

0.00

-1,788.89

0.00

RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa kostnader
5940 Utställning och mässor

6211
6250
6530
6570

Telefon
Porto
Redovisningstjänster
Bankkostnader
S:a övriga externa kostnader

0.00
-4,148.00
-1,036.00
-579.00
-7,551.89

-500.00
-443.00
-818.00
-468.00
-2,229.00

0.00
-4,148.00
-1,036.00
-579.00
-7,551.89

-500.00
-443.00
-818.00
-468.00
-2,229.00

Personalkostnader
7330 Bilersättningar
7610 Utbildning
7614 Utbildning, förtroendevalda
S:a Personalkostnader
RÖRELSERESULTAT FÖRE

0.00
0.00
0.00
0.00

-1,110.00
-1,510.00
-2,000.00
-4,620.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-1,110.00
-1,510.00
-2,000.00
-4,620.00

24,527.92

-775.84

24,527.92

-775.84

24,527.92

-775.84

24,527.92

-775.84

24,527.92
24,527.92
24,527.92

-775.84
-775.84
-775.84

24,527.92
24,527.92
24,527.92

-775.84
-775.84
-775.84

AVSKRIVNINGAR
Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT EFTER
AVSKRIVNINGAR
Finansiella intäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
INTÄKTER OCH KOSTNADER
RESULTAT FÖRE SKATT
BERÄKNAT RESULTAT

Prissättning inom SASK
Vi skiljer på olika arrangemang beroende på nyttan för Rasen som helhet, SAK el individen.
Arrangemang som ger stor nytta för hela rasen, där många kan delta kan i många fall subventioneras
av SASK.
Arrangemang som ger stor nytta för rasen men som bara ett fåtal kan delta på kan vara
självfinansierande.
Arrangemang som inte ger stor nytta för rasen men för SASK kan vara självfinansierande.
Arrangemang som ger stor nytta för individen men bara ett begränsat antal kan delta ska ge ett
överskott till SASK. Vinsten ska vara 10 % av omsättningen men minst 500:-

Uppfödarmöte Västra LO 2012-11-18
Närvarande: Emelie Merenius (MiVinna’s), Ann-Christine Eriksson (Arelidsaussie),
Sandra Wesa (O’Mullan’s) och Marie Sjöberg (Chess Player)
∑

∑

∑

∑
∑
∑

Diskussion om R.A.P (Rasanpassat arbetsprov) som har diskuterats på SASKs
facebook.
- Vi tror att det hade varit mycket bra för vår ras om något sådant hade lagts in
som krav för att få ställa ut. Inte i syfte för att se det som någon större merit som
visar hundens arbetsförmåga, utan ett sätt att få fler aussieägare intresserade av
att arbeta med sina hundar och för att kanske få de som enbart är intresserade av
utställning att se sig om efter en annan ras om de inte ens vill gå med på detta
låga arbetskrav.
- Vi anser att detta borde införas för hundar som ska ställas i unghundsklass och
uppåt.
- Vårt förslag är godkänd i appellklass eller ett leg i ASCAs Started eller godkänt
vallhundsprov. Man kan även se över vilka alternativ som kan finnas hos
Intresseföreningen Kroppsvallarna. Genom att använda oss av provformer som
redan finns behöver man på så vis inte utbilda särskilda funktionärer och
anordna särskilda prov.
- Vi tror dock att det här skulle vara mycket svårt att få igenom hos SKK även om
vi tror att det hade varit en bra idé för vår ras. Men vi anser ändå att man i alla
fall kan försöka. En idé är att försöka få till ett samarbete med de andra
rasklubbarna inom SBK och på så vis kanske kunna gå via SBK och åtminstone få
till detta för bruksraserna om det nu inte är möjligt att få till på alla raser så som
det var tänkt från början. Vi skulle önska att styrelsen tar upp detta och ser
över möjligheter för att kunna driva detta vidare.
I år har det varit en del diskussioner inför den stora domarkonferensen där vi
skulle ha rasrepresentanter på plats. Vi vill gärna ha information om hur det gick
på domarkonferensen. Vilka domare var där? Vilka hundar visades? Vilka från
SASK var där? Vad sades och hur var reaktionerna?
Vi tittade även i lite gamla anteckningar från tidigare möten och ställer följande
frågor till styrelsen:
- Hur går det med raskompendiet? Så vitt vi vet var det mesta egentligen klart för
ett bra tag sedan?
- Hur går det med Lathunden? Vi som står med på uppfödarlistan skulle ju även få
en kostnadsfri uppdatering angående vår kennelstatistik två ggr/år genom
lathunden.
- Hur går det med uppfödarutbildningen?
Blir det någon hanhundslista? Det vore trevligt att ha en sådan, med enbart ren
fakta om hundarna.
Vi har haft uppe frågor om avelsansvariga tidigare. Finns det någon möjlighet att
få avelsansvariga inom SASK? Vårt förslag är att man då skapar en grupp med en
från varje lokalområde.
Vi skulle även önska att styrelsen lade ut en riktlinje om rekommenderat valppris
på hemsidan.

