Protokoll Styrelsemöte SASK 30 juni Eskilstuna (fysiskt möte)
Närvaro: Ingela Bergare, Carola Knudsen, Veronica Hagéus, Emma Farhang, Cari Hansson, Nathalie
Nylén
Anmäld frånvaro: Lillian Holmér, Åsa Mellqvist, Linda Jonsson
§ 65 Mötets öppnande
Ordförande Ingela öppnade mötet
§ 66 Val av justerare
Till justerare valdes Cari Hansson
§ 67 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
§ 68 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 69 Genomgång av inkommande och utgående skrivelser
Pga sjukdom kunde denna post inte behandlas på mötet. Genomgången blir framflyttad till nästa
möte.
§ 70 Genomgång av åtgärdslista
Pga sjukdom kunde denna post inte behandlas på mötet. Genomgången blir framflyttad till nästa
möte.
§ 71 AG diskussioner
a) AG Jobb Lägret är fullbokat! Planering pågår av klubbmästerskapet i bruks och vallning den
29-30 september i Runhällen/Kroksbo (Heby).
b) Vallning Kurser är planerade till hösten. Arbetet med klubbmästerskapet pågår.
c) PR/info Hemsidan har uppdaterats med riktlinjer för fodervärdsavtal med länkar till SKK. Vi
ska flytta informationen till uppfödarna till en egen flik. Under köpa aussie/uppfödarlistan
ska Emma skriva en inledande text om att SASK inte garanterar kvalitén på de uppfödare som
presenteras. Ytterligare en flik ska läggas till på hemsidan: Resultat. Här kan man skicka in
aktuella resultat när man varit ute och tävlat. Emma ber Maja uppdatera. Vi undersöker om
vi kan ändra domännamn till sask istället, vilket också skulle underlätta allas mailadresser.
Nathalie får i uppdrag att initiera ett möte, för att få igång en aktiv och fungerande PR/info
arbetsgrupp samt vad den skulle ha för uppgifter.
d) AG Uppfödning Vi har fått förslag om en facebookgrupp inom SASK bara för uppfödare, där
uppfödare kan diskutera viktiga saker som rör avel och uppfödning. Detta skulle vara en
sluten grupp bara för SASKs uppfödare, ev. med en moderator från styrelsen. Även ett
avelsråd har kommit på tal. Ingela frågar Tove Ekman om hon vill sätta ihop ett sådant, som
ett komplement till AG Uppfödning. Cari har kontaktat Anna Brinning och Lena Stangvik för
att boka att möte och där diskutera hur framtiden kan se ut.
e) Mentalansvarig Vi har skapat en ny mailadress: mental@australianshepherdklubben.nu.
Emma frågar Karin Blom om hon fått ihop någon arbetsgrupp och i så fall vilka som ingår.

f)

Utställning Vi tar bort benämningen RUS, eftersom vi numera jobbar med indelningen AG
Mental och AG Utställning.

§ 72 Rapporter från LO
-

LO Östra: Mycket aktiviteter med vallningskurs under juli, Guldtackan i september, MH i
september

-

LO Västra: Aktiviteter med träffar samt MH planeras

-

LO Södra: Aussieträff planeras, mentaldag Jan Gyllensten

-

LO Norra: Aussieträff planeras inbjudan via Facebook

§ 73 Ekonomisk rapport
Inga kostnader har ännu kommit in för Rasspecialen och Lägret, så den bilagda ekonomiska
rapporten är missvisande; dvs endast intäkterna, men inte utgifterna för dessa arrangemang, är
redovisade. Uppfödarlistan är nu uppe i 6400 kr, men i detta belopp ingår ett par
efterskottsinbetalningar som avser 2011.

§ 74 Pågående arbeten
a) RAS dokumentet: Ingela kontaktar Camilla Appelgren på nytt, för att få den senaste
versionen av RAS dokumentet. Dokumentet måste uppdateras, t ex med många fler mätbara
mål. Till en viss del måste vi därför backa arbetet och se över dokumentet på nytt. En aktiv
uppfödargrupp blir här en viktig del i arbetet med input och diskussioner med styrelsen. Hur
går vi tillväga för att få mest respons.
b) Hälsoenkäten ligger på hemsidan, den ska skickas ut till alla som har sin e-postadress i
medlemsregistet via e-mail söndag 1 juli eller måndag 2 juli. Svaren mailas sedan till
ordforande@australianshepherdklubben.nu eller postas. Vi har fått ca 10 st svar redan.
Slutdatum 30 september. En enkät fylls i per nu levande eller avliden aussie. Man får bara
fylla i enkäten för hund som man äger, är fodervärd till eller ägde när den avled, alltså inte
för en hund som t ex blivit omplacerad.
c) Exteriördomarkonferens: Ingela kontaktar Lena Stangvik för en uppdatering hur arbetet med
raskompendiet framskrider.
d) Styrdokument:
o Arbetsordning och ansvarsfördelning
o ”Sekretess”
o Prissättningspolicy
Dessa styrdokument ska uppdateras, färdigställas och skickas till alla arbetsgrupper och
lokalområden den 6 juli.

§ 75 Entledigande av styrelsemedlem
Lillian Holmér (ledamot) entledigas från styrelsen i SASK på egen begäran.

§ 76 Övriga frågor
Planera för ett officiellt KM i bruks under 2013.
§ 77 Nästa möte
Nästa möte (via Skype) är planerade till den 21 augusti kl. 18.30.
Ev. ska vi hålla ett medlemsmöte i samband med klubbmästerskapet sista helgen september samt ett
fysiskt styrelsemöte.
§ 78 Mötets avslutande
Ingela avslutade mötet.
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Ordförande

