
Protokoll 

Styrelsemöte SASK 

6 maj 2012 

Deltagare: Ingela Bergare, Veronica Hagéus, Linda Jonsson, Emma Farhang, Åsa Mellqvist, Nathalie 

Nylén, Cari Hansson 

Föranmäld frånvaro: Carola Knudsen  Ej anmält förhinder: Lillian Holmér 

 

§ 40 Mötets öppnande  

Ordförande Ingela öppnade mötet 

§ 41 Val av justerare  

Som justeringsman valdes Cari Hansson 

§ 42 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes 

§ 43 Föregående protokoll  

Föregående mötesprotokoll från den 18/3 godkändes 

§ 44 Skrivelser 

Genomgång av inkommande och utgående skrivelser 

§ 45 Åtgärdslista 

Åtgärdslistan gicks igenom 

§ 46 AG diskussioner: 

a) Jobb 

- Lägret: Diskussioner om köket under lägret, vem ska stå?  Lägrets upplägg diskuterades. Det 

beslutades att information om lägret och anmälan till detta i första hand ska gå ut per e-post genom 

SBK Medlems e-postfunktion. Detta innebär att enbart de som har en hos SBK registrerad e-

postadress kommer att nås till en början, vilket ger en viss förtur till anmälningarna. Förhoppningsvis 

motiverar detta övriga att registrera sin e-postadress inför kommande aktiviteter och läger. 

 

- Klubbmästerskapet i bruks, samt klubbmästerskapet i vallning: Mikael och Veronica Hagéus/Heby 

BK som står för mark behöver datum för markbokning. Upplägget på bruksmästerskapet är att det 

enbart är lydnadsdelen, budföringen och uppletandet som kommer att genomföras. 

b) Vallning 

- Vallningsdelen av klubbmästerskapet: Mer information kommer efter telefonmöte med AG 

Vallning. 

c) PR/info 

- Anki Stareborn har anmält intresse för att delta en PR/Infogrupp för att hålla ihop hemsida 

och tidning, dock utan att vara redaktör eller webmaster. 



- Tidningen mottas positivt, och ses som en mycket uppskattad del av klubben. 

d) Uppfödning 

- Vi behöver sätta ihop en arbetsgrupp, i dagsläget saknas den helt. Eventuellt kommer det att hållas 

en rasanpassad uppfödarutbildning. Linda kontaktar sitt LO. Cari Hansson kontaktar Anna och Lena 

om uppfödarutbildning. 

- Ska man lägga någon åldersgräns för kullstatistik? Ska man ’straffas’ för att ha haft en dålig hund 

långt tillbaka i tiden. Tidsintervall för hur ofta statistik uppdateras och gammal statistik faller ut? 

- På hemsidan vad det gäller valphänvisning står det ingenstans att uppfödare måste ha betalt och 

finnas med på uppfödarlistan för att få lägga ut sina kullar. Man måste även vara medlem för att 

lägga ut en hund till omplacering. Detta skall förtydligas. 

e) Mental 

- Karin Blom har utnämnts till sammankallande, och får sätta ihop en grupp. MH-spindeln skall 

utvärderas och ses över. 

- MH:n bör skötas lokalt. Klubben skall stå för upplysning, utbildning samt stötta lokalområdena i att 

få till MH:n, MT:n, figurantutbildningar med mera. 

§ 47 

Rapporter från LO: 

a) Östra 

-  Aktiviteter annonseras ut på hemsidan.  LO:t  kommer att arrangera MH i september i 

Stockholmstrakten. 

b) Västra 

-  Västra lokalområdet höll en aussieträff den 22 april 

c) Södra 

- Södra lokalområdet har arrangerat ett antal träffar 

d) Norra  

 

- Inget nytt 

§ 48 

Ekonomisk rapport 

- Vi får ständigt in nya medlemmar. Se bifogade dokument för fullständig ekonomisk rapport. 

Uppfödarlistan fylls på allt eftersom, men nära hälften av alla uppfödare har plockats bort på grund 

av uteblivna betalningar. Problematik uppstår när nya medlemmar betalar in, adress, personnr och 

så vidare glöms bort.  

§ 49 

RAS dokumentet 



Frågan tas upp vid ett senare tillfälle för att mer ingående diskutera nytt upplägg. 

§ 50 

Hälsoenkät 

Hälsoenkäten: Barbro Olsson, SBK har inte hört av sig mer. Planen är att skriva i ordning enkäten vi 

har, lägga ut den på hemsidan för att sedan uppmana alla medlemmar samt övriga aussieägare att 

fylla i den genom att gå ut på hemsidan, i tidningen samt på Facebook om att den finns tillgänglig. 

Enkäten kommer att finnas tillgänglig en lägre tid så att så många som möjligt hinner svara på den. 

Enkäten kommer gå att ladda ner från hemsidan. Enkäten kommer även skickas ut per e-post till de 

medlemmar som anmält sin e-postadress till klubben/SBK. 

§ 51 Rasspecialen  

 

- Den som är utställningsansvarig för Rasspecialen  får själv ställa ut. Ringsekreterare är klara, domare 

är bokad men vi behöver fortfarande frivilliga som vill hjälpa till att arrangera evenemanget. Intresse 

kan man anmäla till utstallning@australianshepherdklubben.nu. Sandra Wesa kontaktas angående 

vad hon kan och vill göra vad gäller anmälningar, katalog med mera. Vi behöver fortfarande personal 

till köket, skrivare till lydnadstävlingen, lotteriansvarig, prisraggare med mera. Prissponsorer kan få 

en logga utlagd på hemsidan, annons i evenemangsbladet med mera. 

§ 52 Policydokument 

Diskussionen fortsatte angående följande dokument efter vårt gemensamma möte med 

arbetsgrupperna.  

 Arbetsordning AG-styrelsen  

 Prissättningspolicy 

 Intern arbetsordning ”tystnadsplikt”  

Vi fortsätter arbetet med dessa via mailen, för att beslutas om på ett senare möte. 

§ 53 Övriga frågor 

 SBKs Kongress, kolla handlingarna på fido 

- Ingela åker till kongressen och får sällskap av Carola som åker för SBKs 

Daladistrikt 

- Frågan om budgeterad men ej inkorporerad medlemsavgift togs upp, varför 

ska förbundsstyrelsen få agera inkorrekt när det är så noga för alla andra att 

följa tillvägagångssätt för ändringar. 

 Exteriörkonferensen - avstämning 

- Vi får inte ha en engelsktalande representant. Vi har frågat Maritha Östhlund 

som även skall representera kelpie under konferensen och hon skulle kolla 

upp om det var okej att representera två raser. Inget svar har inkommit. Lena 

Stangvik är ansvarig för raskompendiet som hon och Ingrid Wigur arbetar med 

att ta fram. Det jobbas på att få tag i utländska foton som visar på positiva och 

negativa exteriörfrågor, detta för att ingen skall känna sig utpekad. Budget för 

kompendiet: 3000 SEK får man av SKK för godkänt kompendium. 

mailto:utstallning@australianshepherdklubben.nu


 

§ 54 

Nästa möte 

Telefonmöte planerat till den 31 maj klockan 19:00 

 

§ 55 

Mötet avslutades 

 

Vid protokollet: 

 

Linda Jonsson    Ingela Bergare 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

Cari Hansson 

Justerare 

 


