Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK)
Rasklubb inom SBK-organisationen

Årsmöteshandlingar 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK) får härmed avge följande berättelse för
verksamhetsåret 2017-01-01 till 2017-12-31.

Styrelsens sammansättning
Ordförande

Elisabeth Thorstensson

Sekreterare

Ebba Leidhammar

Kassör

Sandra Larsson

Vice ordförande

Beatrice Semmelhack

Ledamot

Cecilia Eriksson

Suppleanter

Josefin Haag och Dennis Söderkvist

Revisorer

Rose-Marie Watsson och Kristin Norgren

Revisorssuppleanter

Catharina Englund och Towa Lindberg

Firmatecknare

Elisabeth Thorstensson och Sandra Larsson

Valberedning
Leif Hjälm (sammankallande), Karin Arvidsson och Renata Johansson har utgjort valberedningen.

Kommitté- och utskottsansvariga
Avelsråd

Ulla Hemmings och Mona Malmström

Register

Mona Malmström

Hälsa

Ulla Hemming

Mental

Leif Hjälm

Tävling

Elisabeth Thorstensson

Utställning

Ulla Hemmings och Owe Lundin

Vallning

Sandra Larsson

Agility

Tina Lundin

Rallylydnad

Beatrice Semmelhack och Cecilia Eriksson

IPO/skydd

Josefin Haag

Lydnad

Sandra Larsson

Hemsida

Ebba Leidhammar

Facebook-grupp (sluten)

Elisabeth Thorstensson och Sandra Larsson

E-post: cattledogklubben@gmail.se
www.acdklubben.se

Plusgiro: 22 79 46-1

Org.nr: 802433-4446

Medlemsutveckling
Den 31 december 2017 hade SACK totalt 94 medlemmar (84 st ordinarie, 9 st familj och 1 st
ungdom).
Medlemsutvecklingen under år 2017:
Antal medlemmar från 1 jan
Utträdda medlemmar
Inträdda medlemmar
Antal medlemmar till 31 dec
Ökning

90 st
18 st
22 st
94 st
4 st

Möten
Årsmötet hölls den 4 mars 2017 med 23 röstberättigade medlemmar. Extra medlemsmöte hölls den 29
april 2017 med 14 röstberättigade medlemmar.
Förutom årsmötet och det extra medlemsmötet har klubben under året hållit 12 protokollförda
styrelsemöten.

Deltagande och representation
Januari

SBKs organisationskonferens: Elisabeth Thorstensson

Februari

Dialogmöte med SBK avseende SKKs omorganisering: Cecilia Eriksson

Maj

SBK kongress: Elisabeth Thorstensson
Kurs i föreningsteknink: Sandra Larsson
Dialogmöte med SBK avseende SKKs omorganisering: Elisabeth Thorstensson

Augusti

Telefonmöte med SBK avseende MH: Elisabeth Thortsensson

Oktober

SKK avelskonferens: Elisabeth Thortsensson, Ulla Hemmings och
Ann-Louise Johansson

November

RAS/RUS-konferens: Leif Hjälm

December

Stora Stockholm: Rasmonter

Skrivelser och motioner
SACK har, tillsammans med Svenska Kelpieklubben, lämnat skrivelse till SBK avseende
apportvikter/hinderhöjder för att söka dispens från beslutade tävlingsregler. SBK har under år 2017
avslagit ansökan.
Vidare har klubben lämnat önskemål om hälsoprogram nivå 1 (central registrering) av BAER-test.
SKK/AK har avslagit skrivelsen med motiveringen att det redan finns en tillsatt arbetsgrupp som
arbetar just med BAER-tester och resultat från testerna och kommittéen önskar att resultatet från den
arbetsgruppen redovisas innan beslut om hälsoprogram kan fattas.
SKK har lämnat förslag på raser som ska ges rätt att delta vid prov/test inom Svenska Kroppsvallarna.
Förslaget avser en treårsperiod där regelverket ska träda ikraft från och med 2018-01-01 med officiell
verksamhet. SACK har i skrivelse uppgett att klubben är intresserade av förslaget och att klubben ger
sitt godkännande att vara med.
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Samarbete
SACK har haft ett gott samarbete under året med Svenska Bouvierklubben i samband med
genomförandet av rasspecialen i juni 2017.
Klubben har även inlett ett preliminärt samarbete med Svenska Chodský pesklubben om gemensam
utställning år 2020.

Utställning och exteriörbeskrivning
SACK genomförde rasspecial den 18 juni 2017 tillsammans med Svenska Bouvierklubben. Totalt
deltog 25 st cattledogs och en uppfödargrupp.
I samband med utställningen anordnade SACK även exteriörbeskrivning där fem hundar beskrevs.
Totalt har 10 cattledogs exteriörbeskrivits under år 2017.

Tävling
SACK har inte genomfört någon tävling under året.

Vallning
Ingen hund har deltagit på det inofficiella vallanlagsprovet under år 2017.
17 hundar har genomfört vallanlagstest på kor.

Mentalitet
SACK har under året erbjudit subventionerat pris för medlemmar som genomfört MH-prov. Åtta
stycken medlemmar har erhållit subventionering. Se provstatistik 2018 för totalt antal genomförda MH.

Läger och träffar
Läger och träffar
Den 28-30 april 2017 anordnade SACK skyddsläger på Fagersta BK där det deltog åtta ekipage.
Den 28 oktober 2017 annordnade klubben en träningsdag för medlemmar i Uppsala där det erbjöds
sök och spår/patrullering. Totalt deltog sex ekipage.
Vallningsläger
I september genomförde SACK vallanlags test på kor där 17 ekipage deltog.
SACK hade planerat ett vallningsläger på Mårtenbys gård i slutet av september som tyvärr blev inställt
på grund av för få antal deltagare.
Uppfödar- och medlemsträff
Den 18-19 november 2017 genomförde klubben en uppfödar- och medlemsträff i Kungsör. Fem
uppfödare och 13 medlemmar deltog och diskuterade bl.a. nya MH och utställningsfrågor.

Ekonomi
SACKs ekonomi redovisas i särskild balans- och bokslutsrapport.
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Måluppfyllnad
SKK har under året inte anordnat något utbildning inom Lathunden och klubben har därmed inte
kunnat utbilda lathundsansvarige som planerat. Arbetet med RAS-statistiken och Lathunden har
därmed till viss del varit stillastående under året. En licens ska ges till beslutad Lathundsansvarig
Sonja Broberg och en licens har givits till avelsråd Ulla Hemmings.
Klubben har heller inte uppfyllt sitt mål att representera rasen genom rasmonter vid SM i Bruks och
IPO 2017.
I övrigt har aktiviteterna i verksamhetsplanen för år 2017 (medlemsutveckling, deltagande och
representation, samarbete m.m.) genomförts som planerat.

Övrigt
Klubbstatistik för år 2017 har lämnats till SBK.

Slutord
Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till alla medlemmar som gjort det möjligt för oss att lägga
fram denna verksamhetsberättelse. Vi tackar även alla medlemmar för det förtroende som visats oss
under det gångna verksamhetsåret och önskar den nya styrelsen ett framgångsrikt år.

Enköping den 4 mars 2017

_________________________
Elisabeth Thorstensson

_________________________
Ebba Leidhammar

_________________________
Sandra Larsson

_________________________
Beatrice Semmelhack

_________________________
Cecilia Eriksson
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