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                                   Årsmöteshandlingar 2022 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 

Styrelsen för Svenska Australian Cattledog Klubben (SACK) får härmed avge följande berättelse för 

verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.  

 

Styrelsens sammansättning 

 

Ordförande  Ulla Hemmings 

Sekreterare  Marloes Fransen 

Kassör  Sandra Larsson 

Vice ordförande  Catta Englund 

Ledamot  Katarina Cvek-Hopkins 

Suppleanter  Emma Cederblad & Christina Näslund 

Revisorer  Leif Hjälm och Anna Hagberg 

Revisorssuppleanter  Anneli Svensson och Michaela Rasmussen 
 
Firmatecknare  Ulla Hemmings och Sandra Larsson 

 

Valberedning 

 

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

 

Kommitté- och utskottsansvariga 
 
Avelsråd  Ulla Hemmings  

Register  Katarina Cvek Hopkins 

Hälsa  Ulla Hemmings 

Mental  Leif Hjälm 

Tävling  Sandra Larsson 

Utställning  Ulla Hemmings och Owe Lundin 

Vallning  Sandra Larsson 

Agility  Tina Lundin 

Rallylydnad  Sandra Larsson 

IPO/skydd  Josefin Haag 

Lydnad  Marloes Fransen  

Hemsida  Marloes Fransen 

Facebook-grupp (sluten) Sandra Larsson och Marloes Fransen 

 

http://www.acdklubben.se/


 

 

Sida 2 
 

Medlemsutveckling 
Den 31 december 2021 hade SACK totalt 69 medlemmar  
(63 st ordinarie, 5 st familj samt 1 hedersmedlem). 
 
Medlemsutvecklingen under år 2021: 
 
Antal medlemmar från 1 jan 67 st    
Antal medlemmar till 31 dec 69 st  
Ökning  2 st 
 

Möten 

Årsmötet hölls digitalt 21/3 via Zoom. Årsmötesordförande var A.S.  

Både åren 2019 och 2020 gicks igenom i och med att årsmötet sköts upp föregående år. 
 
Förutom de planerade digitala årsmötet så har klubben under året hållit 10 protokollförda 
styrelsemöten. 
 
Dialogmöten har hållits löpande under året med SBK/SKK. 
 
 

Deltagande och representation 
 
Februari           Ulla Hemmings deltog i SBKs digitala organisationskonferens 5-7/2.  
                        Marloes Fransen deltog på regelrevideringskonferensens digitala förmöten för lydnad 
                        10/2 samt 24/2.  
 
Mars  Medlem E.S deltog åt rasklubbens vägnar på Regelrevideringskonferens i Bruks 28/3. 
                        Medlem M.N deltog åt rasklubbens vägnar på regelrevideringskonferensen förmöten 
                        för Rallylydnad 1/3, 3/3 samt 9/3. 
                        Marloes Fransen deltog på regelrevideringskonferensens digitala förmöte  
                        för lydnad 10/3. 
                        Ulla Hemmings deltog på digital exteriördomarkonferens 20-21/3. 
                        Ulla Hemmings deltog på digitalt årsmöte för Svenska Kroppsvallarklubben 12-14/3. 
 
 
April Marloes Fransen deltog på regelrevideringskonferensen för Lydnad 17/4. 
                       Medlem M.N deltog åt rasklubbens vägnar på regelrevideringskonferensen för 
                       Rallylydnad 10/4. 
                       Ulla Hemmings deltog på avelskonferens 17-18/4. 
 
Maj Ulla Hemmings deltog på Kongressen 8-9/5.  
 
Augusti Klubben hade gemensam utställning med Kelpieklubben 8/8, i Ulriksdals slottspark. 
 
Oktober           Katarina Cvek- Hopkins och Ulla Hemmings deltog på RAS/RUS konferens 15-16/10.   
 
December       Klubben hade planerat monter på ”Stora Stockholm” utställning 11-12 dec, denna blev 
                       inställd på rådande Covid-restriktioner. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sida 3 
 

Skrivelser och motioner 
 
Klubben arbetar fortsättningsvis med inskickat förslag för regelrevideringen 2023. 
 
Klubben har samlat ihop, sammanställt och besvarat SBK med medlemmars åsikter om 
förbundsstyrelsens beslut om att delge rasklubbar krav på arbetsmerit för CERT & Championat. 
Klubben har också arbetat med ifrågasättande skrivelser tillsammans med andra rasklubbar angående 
varför rasklubbar ej tillfrågats från första början.   
 
SACK arbetar aktivt med att lämna skrivelser och motioner som är av intresse och betydelse för rasen. 

 
Samarbete 

 
SACK har under året haft ett gott samarbete med Svenska Kelpie klubben i samband med 
rasspecialen och dess korta planering då osäkerhet fanns om den skulle kunnat genomföras.   
 
SACK har under året haft bra kontakt och hoppas på vidare samarbete framöver från föreläsande 
veterinär P.E samt Elins Friskvård. 
 
 

Utställning och exteriörbeskrivning 
 
SACK valde att skicka medlem A.S på vidareutbildning till exteriörbeskrivare efter hennes godkända 
grundkurs i anatomi. Datumen för utbildningen var 5-6/6, 10-11/7, 4-5/9.  
Klubben betalade denna utbildning, 1600kr. 
 
Sammanlagt har 13 svenskregistrerade hundar genomfört exteriörbeskrivning under året. 
 

 
Tävling 
 
SACK har inte genomfört någon tävling under året. 
 
 
Vallning 

 
Ingen hund har deltagit på vallhundsprov under år 2021. 
 
Ingen svenskregistrerad hund har deltagit på HWT (herding working test/Vallarbetsprov). 
Ingen svenskregistrerad hund har deltagit i IHT klass 1 (international herding test/Vallprov klass 1). 
 
3st hundar har genomfört det nya officiella anlagstestet NHAT under året. 
 

 
Mentalitet 
 
SACK har under året erbjudit subventionerat pris på 300kr för medlemmar som genomfört MH-prov.  
0 stycken medlemmar har erhållit subventionering.  
 
5 Svenskregistrerade hundar har genomfört MH under året.  
8 Svenskregistrerade hundar har genomfört MT under året. 
 

 
 
 
 



 

 

Sida 4 
 

Träffar 
 
Klubben genomförde 4 digitala friskvårdsföreläsningar via Zoom, kostnadsfritt för medlemmar. 
Lär dig tolka hundens rörelse 19/4, Balansbollsträning 29/4, Massage för hemmabruk Teori 11/5, 
Massage för hemmabruk Praktik 19/5. 
 
Klubben genomförde en föreläsning om ”Spondylos & Dish” 5/5, via Zoom.  
Föreläsare var veterinär P.E.  
Totalt 20 deltagare varav 4st som ej var medlemmar i SACK.  
 
Klubben hade ett läger med Frida Wallen 7-8/4.  
6 st deltagare på onsdagen och 7 deltagare på torsdagen.  
 
 

Ekonomi 
 
SACKs ekonomi redovisas i särskild balans- och resultatrapport. 

 
Måluppfyllnad 
 
SKK har under året inte anordnat någon utbildning inom Lathunden och klubben har därmed inte 
kunnat vidareutbilda lathundsansvarige som planerat. Arbetet med RAS-statistiken och Lathunden har 
därmed till viss del varit stillastående under året.  
 
Arbete fortgår löpande med uppdateringar av nya hemsidan, Instagram och Facebook.  
 
Klubben hade som mål att genomföra samtliga uppsatta deltagande- & representationsmål för 2021 
och vi hann delta på samtliga genomförda aktiviteter, borträknat montern på stora Stockholms 
hundmässa som blev inställd pga gällande covid-restriktioner.   
 
Flukturerande covid-restriktioner under 2021 försvårade arbetet med att kunna planera aktiviteter.   
 
 

Övrigt 
 
Klubbstatistik för år 2021 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. 
 
Digitalt årsmöte via Zoom  
den 13 mars 2022 
 
 
 
_________________________ 
Ulla Hemmings 
 
 
_________________________ _________________________ 
Catta Englund                            Sandra Larsson 
 
 
_________________________ _________________________ 
Marloes Fransen Söderberg  Katarina Cvek-Hopkins 


