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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

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

verksamhetsåret 2019-01-01 till 2019-12-31.  

 

Styrelsens sammansättning 

 

Ordförande  Ulla Hemmings 

Sekreterare  Marloes Fransen Söderberg 

Kassör  Sandra Larsson 

Vice ordförande  Catta Englund 

Ledamot  Katarina Cvek-Hopkins 

Suppleanter  Monica Nyström & Emma Cederblad 

Revisorer  Rose-Marie Watsson och Cecilia Eriksson 

Revisorssuppleanter  Anneli Svensson och Tina Lundin 
 
Firmatecknare  Ulla Hemmings och Sandra Larsson 

 

Valberedning 

 

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

 

Kommitté- och utskottsansvariga 
 
Avelsråd  Ulla Hemmings och Mona Malmström 

Register  Mona Malmström 

Hälsa  Ulla Hemming 

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 Söderberg 

Hemsida  Marloes Fransen Söderberg 

Facebook-grupp (sluten) Sandra Larsson och Marloes Fransen Söderberg 

 

http://www.acdklubben.se/
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Medlemsutveckling 
Den 31 december 2019 hade SACK totalt 87 medlemmar  
(79 st ordinarie, 6 st familj och 1 st ungdom samt 1 hedersmedlem). 
 
Medlemsutvecklingen under år 2019: 
 
Antal medlemmar från 1 jan 91 st    
Antal medlemmar till 31 dec 87 st  
Minskning  4 st 
 

Möten 

Årsmötet hölls den 24 mars 2019 hos Sandvik Camping, Vreta Kloster. 

 16 deltagare med närvarorätt varav 16 röstberättigade medlemmar. 
 
Förutom årsmötet samt medlemsträff (se under punkt ”träffar”) har klubben under året hållit 10 
protokollförda styrelsemöten. 
 
Dialogmöten löpande under året med SBK/SKK. 
 
 

Deltagande och representation 
 
Januari           Ulla Hemmings deltog i SBKs organisationskonferens 25-27 Januari. 
 
Februari Ulla Hemmings deltog i Regelrevideringskonferens 9-10 Februari. 
 
Mars Sandra Larsson deltog på Svenska kroppsvallarklubbens årsmöte samt 
                        teknisk utförande-utbildning för anlagsprov 2 Mars. 
 
Maj Catta Englund & Marloes Fransen Söderberg deltog i SBK Kongress 18-19 maj. 
 
Maj Marloes Fransen Söderberg deltog i  SKKs HD-utredningspresentation 11 maj. 
  
Juni                Utställning tillsammans med Bouvierklubben i Degerfors 1 Juni 
 
November      Ulla Hemmings deltog i RAS/RUS konferens 9-10 November. 
 
December Stora Stockholm: Rasmonter & Rasparad 14-15 December. 
 

 
Skrivelser och motioner 
Klubben arbetar fortsättningsvis med inskickat förslag för regelrevideringen 2022.  
 
Klubben har arbetat med ifrågasättande skrivelser tillsammans med andra rasklubbar angående 
förbundsstyrelsens beslut om att delge rasklubbar krav på arbetsmerit för CERT & Championat. 
 
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 Djurapoteket samt REAL färskfoder  
som generöst sponsrat rasspecialen 1 Juni. 
 
Klubben har samarbetat med rasklubben Bouvier i samband med utställningen 1 juni.  
 
 
 

Utställning och exteriörbeskrivning 
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SACK genomförde rasspecial den 1 Juni 2019 tillsammans med Bouvierklubben på Degerfors 
camping.  Totalt deltog 20 st cattledogs (9 hanar + 11 tikar). 
 
I samband med utställningen anordnade SACK även exteriörbeskrivning där 4 hundar  
(2 hanar + 2 tikar) beskrevs (varav 2 svenskregistrerade). 
 
Sammanlagt har 3 svenskregistrerade hundar har genomfört exteriörbeskrivning under året. 
 

Tävling 
 
SACK har inte genomfört någon tävling under året. 
 
Vallning 
 
SACK har skickat sin Vallansvarige ”Sandra Larsson” på utbildning (2 mars 2019) för att bli teknisk 
ansvarig för NHAT-arrangemang, som kommer fastställas som krav av svenska kroppsvallarklubben 
fr.o.m 2019. 
 
Ingen hund har deltagit på vallhundsprov under år 2019. 
6 hundar har deltagit på HWT (herding working test) vid 2 olika tillfällen.   
 
 
SACK arrangerade ett vallningsläger den 2-3 augusti på Fäboda gård i Mariefred,  
Instruktör Lynn Leach från Kanada.   8 Ekipage samt 3 åskådare deltog. 
 
Den 22 september arrangerade SACK officiellt vallanlagstest NHAT.  
2 cattledog-ekipage deltog. 
 
5st 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.  
9 Svenskregistrerade hundar har genomfört MH under året.  
 
9 Svenskregistrerade hundar har genomfört MT under året. 
 

Träffar 
 
23 mars hölls en Träningsträff på Anicura Hundcenter i Jönköping med instruktör Michelle Holmlund. 
7 ekipage & 2 åskådare deltog. 
 
11 maj anordnades en träningsträff i Odensbacken via medlem Tina Lundin. 3 ekipage deltog. 
 
16 maj anordnades en Friskvårdskväll med Mingel och prova på-träningspass i pool och vattentrask.  
5 ekipage deltog. 
 
31 aug-1 sep anordnades träningsläger på Gävle Brukshundsklubb. 7 ekipage deltog. 
 
5-6 Oktober anordnades Medlemsläger hos Hällby hund i Tärnsjö, Uppsala.  
Lördagens inriktning var uppletande samt patrullering. 
Inhyrd instruktör för söndagen var Emelie Söderberg från Bruksviljans Hundtjänst. 
4 ekipage deltog.  
 
 

Ekonomi 
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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 utbilda lathundsansvarige som planerat. Arbetet med RAS-statistiken och Lathunden har 
därmed till viss del varit stillastående under året.  
En licens har givits till ny beslutad Lathundsansvarig Katarina Cvek-Hopkins.  
 
Ny hemsida publicerades under året enligt målsättning i verksamhetsplanen 2019.  
Arbete fortgår löpande med uppdateringar och publicering av medlemssidor.  
 
Målet att utkomma med ett nyhetsblad, förnyelse av fd SACK-SNACK har ej genomförts under året. 
Anledningen att detta ej utförts beror på att tid ej funnits att sammanställa ett separat nyhetsbrev / 
kvartal. Under nya hemsidans låsta medlemssidor kommer sida med löpande information och nyheter  
istället att finnas, som ersätter fd SACK-SNACK.  
 
Klubben har genomfört samtliga uppsatta deltagande- & representationsmål för 2019. 
 
I övrigt har aktiviteterna i verksamhetsplanen för år 2019 genomförts som planerat.  
 
Klubbens målsättning att anordna medlemsträffar och aktiviteter för medlemmar har gått över 
förväntan. Klubben har med hjälp av aktiva medlemmar lyckats planera och genomföra fler träffar än 
senaste åren.  
 
Klubbens plan att arrangera uppfödarträff under hösten 2019 framflyttades till 2020.  
 

Övrigt 
 
Klubbstatistik för år 2019 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. 
 
 
 
Gävle Brukshundsklubb, Gävle  
den 29 mars 2020 
 
 
_________________________ 
Ulla Hemmings 
 
 
_________________________ _________________________ 
Catta Englund                            Sandra Larsson 
 
 
_________________________ _________________________ 
Marloes Fransen Söderberg  Katarina Cvek-Hopkins 


