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Valberedningens förslag till
Svenska Miniature American Shepherdklubbens
årsmöte 28-30 maj 2021
Valberedningen består av:
Linda Samson sk och Stephanie Stockman Svärd

Ordförande: Carina Berglund – Nyval 1 år
Ledamot:
Rickard Rundqvist – Kvar 1 år
Linnea Brunzell – Fyllnadsval 1 år
Felicia Huss – Nyval 2 år
Sara Malmqvist – Omval 2 år
Annette Eriksson – Nyval 2 år
Elina Ryberg – Fyllnadsval 1 år
Suppleant:
Anna Lindahl – Nyval 1 år
Thomas Ahlm – Nyval 1 år
Revisor:
Zeta Hallberg – Omval 1 år
Karin Pettersson – Nyval 1 år
Revisorssuppleant:
Suzanne Pedersen – Nyval 1 år

Valberedning: Linda Samson – Kvar 1 år (Sk)
Annette Lantz – Nyval 2 år
Mia Kleen – Fyllnadsval 1 år

____
Justerare till årsmötet:
Helena Wallin
Tyra Kranshed
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Stationsvägen 15
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0708551572
thomasahlm@hotmail.com
Zeta Hallberg
Löndala 303
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zeta.lang@gmail.com
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Presentationer:
Carina Berglund
Jag bor Sysslebäck, norra Värmland. Jag har en MAS på 13 år och en aussie på 9,5 år. Jag var med och
startade MASklubben och var ordförande i SMASK 2016-2019. Jag blir 66 år i juni. Har arbetat med bl
a redovisning för företag. Jag är instruktör i flera hundsporter och tävlar med båda hundarna. Är med
i några styrelser inom SKK och SBK. Nu eget företag inom hundverksamhet, bok- och
webbpublicering.
Rickard Rundqvist
Jag bor på en gård i Småland där jag tillsammans med min bror och svägerska föder upp hästar får
och hundar. Min första mas skaffade jag 2007 och 2008 föddes vår första kull masvalpar Jag har varit
med i styrelsen alltsedan föreningen bildades o brinner för rasen o dess utveckling.
Linnea Brunzell
Jag har haft MAS sedan 2008, när rasen fortfarande var okänd och kallades för miniaussie. Har följt
med rasens resa: allt från fastställande av rasnamn till erkännande i AKC och senare SKK.
Förhoppningsvis får jag även vara med på resan till ett fullt erkännande i FCI. Min trogna
vapendragare heter Manta, som idag är pensionär. Men pigg och fartig är hon trots sin ålder, även
om hon hör desto sämre.
Felicia Huss
Jag bor i Stockholm med min MAS Puck som är tre år. Har haft MAS i tre år och planerar i framtiden
att skaffa en till (minst). Puck och jag brukar träna lydnad och han är oftast lös i Stockholm när vi är
ute och sköter sig bäst som okopplad. Själv så pluggar jag till läkare på Karolinska institutet och har
ett stort intresse för forskning.
Sara Malmqvist
Hos mig bor idag två MASar, Roxy 6 år och Leia 4 år, samt en 9 månaders Border Collie vid namn Kiro.
Det finns ingen gren som inte intresserar mig (möjligen utställning) och vi tränar mest agility, rally,
nose work, specialsök, spår och viltspår. Vi bor just nu i sydvästra Småland och jag jobbar för tillfället
inom tillverkningsindustrin. Mitt stora intresse är hund och jag har de senaste 4 åren gått ett antal
instruktörsutbildningar både i Sverige och internationellt, online. Jag brinner för holistisk hundträning
och kan helt enkelt inte få nog av att lära mig mer utan har nog alltid minst en utbildning på gång.
MASen är den mest fantastiska ras jag någonsin stött på och jag brinner för att vara med och påverka
rasens utveckling framåt.
Annette Eriksson
Jag bor i Vallentuna några mil norr om Stockholm. Min flock består av fyra tikar, två 10+åriga Jack
Russell, Smilla och Bella, en MAS, Pepsi och Border Collievalpen Nova. Jag har haft MAS i fyra år snart
och hon är till största delen agilityhund, men det finns också tid för annat skoj som tricks, rallylydnad,
spår och vi har nyss tagit upp vallning. Jag jobbar med affärsutveckling inom värdepappershandel på
en stor nordisk bank men har sedan många år haft förmånen att kunna jobba både flexibelt och
hemifrån. Perfekt när man har hundar!
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Elina Ryberg
Jag är 23 år gammal. Jag är bosatt i Borås där jag studerar till att bli sjuksköterska och varannan helg
jobbar jag på en lokal Ica-butik. Jag är född och uppvuxen på en kennel och har därför haft hundar i
hela mitt liv. 2011 fångade masen mitt intresse och år 2014 införskaffade jag mig första mas – jag har
varit förälskad i rasen sedan dess. Idag äger jag två masar, Jade som är 2 år och Görel är 1 år. I
dagsläget tränar vi aktivt rallylydnad, men utställning är också något som jag tycker är roligt. Mina
ambitioner är att komma ut och tävla rally med båda när vi känner oss redo samt att hugga tag i
viltspåret igen då Jade är duktig på det.
Anna Lindahl
Jag bor i Hjärnarp i nordvästra Skåne. Jag har tre hundar, alla MAS. Zoely 7 år, Vega 4 år och Lykke 6
månader. Jag har en registrerad kennel Immaculate. Familjen har även katter, höns och hästar.
Hundarna hänger med på det mesta. Gillar att vandra. Tränar rallylydnad, hoopers och ställer ut. Jag
jobbar som barnmorska i eget företag. Har gått SKK:s uppfödarutbildning och föreläser ibland om
avel på gymnasium med hundinriktning. Fick min första MAS 2013.
Thomas Ahlm
Jag är 48år bor i Mörrum i Blekinge. Jobbar som säkerhetstekniker på Avarn Security Ab . Jobbat
tidigare inom flygvapnet med deras hundar . Instruktör och hundförare . Har tidigare haft schäfer
men ville ha en lite mindre ras och tittade då på mas , som är en fantastisk ras. Köpte min första för
fyra år sedan . Sheltoons Gibson (hero i’ll be ) som jag kört lite agility med . Å för ett år sedan köpte
jag och min sambo Kiwi klosterbackens som nu är ett årig tik. Hon kör vi oxå agility lite grann.
Zeta Hallberg
Jag har inte mas längre (importerade en med dålig mentalitet) föder upp långhårig dvärg/kanintax
har 4 st och en malamut. Tränar/tävlar nosework, rally och viltspår. Hovslagare och lite bokföring,
bor i norra skåne.
Karin Pettersson
Jag bor på Kinnekulle tillsammans med man och 3 barn. Vi har en Rhodesian ridgebacktik på 12
veckor som heter Tia. Tidigare haft 2 masar samt även ridgeback. Får se vad planen blir med denna
lilla vovve men spår, drag och utställning är det jag tycker är roligast. Har varit med i smaskstyrelsen
sedan start och hoppas att detta kommer bli ett roligt och givande år om bara covid kan släppa
greppet!
Suzanne Pedersen
Jag är 45 år och bor i Norra Råda, Värmland. Har två hundar, en Nova Scotia Duck Tolling Retriever
och en Miniature American Shepherd. Texas är 2 år gammal och är min första mas. Vi tränar och
tävlar främst rally och lydnad, men tänker även prova på NoseWork o agility. Till vardags jobbar jag
som servicemarknadscoach på Helmia Bil i Torsby.
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Linda Samson
Jag är 56 år och bor i Västerhaninge söder om Stockholm. Jag har 3 MASar hemma som är 14, 5 och 2
år. Den äldsta, Tiffany, kom till Sverige från USA när hon var 10 månader så jag har ”hängt” med
denna ras i 13 år. Tidigare hade jag flera hundar av rasen Hovawart som jag tävlade i bruksspår och
lydnad i huvudsak. Jag tränar lydnad, nosework, tricks och lite annat med mina nuvarande hundar (ja;
14-åringen vill också vara med) och min vuxna dotter tävlar framgångsrikt i agility med en av
MASarna på elitnivå. Jag gillar även att ställa ut och och det har varit sååå kul att förvalta vackra
Tiffany! Trots att rasen blev godkänd sent i hennes liv så har hon ändå nått fina resultat även här.
Dottern (Julia) har även 2 bordercollies och ett litet gäng får, så MASarna får valla lite också. Jag har
också varit rätt involverad i mentaltester på hund (utb. figurant i MH o MT, men den är nog lite
inaktuell nu då jag inte gått på några år), suttit i styrelser som ledamot, startat igång ett lokalområde
och har haft hand om ras-, brukshundsklubbs-(och skol-) tidningar. Jag jobbar på en liten ö utanför
Vaxholm på ett stödboende för personer med missbruksproblematik, men jag jobbade i 20 år med
att göra digitala företagspresentationer, trycksaker och lite annat sånt.
Annette Lantz
Mina hundar är båda Miniature american Shepherds födda 2012. Varit med från start med klubben
SMASK 2015. Arbetat med valberedning, styrelsesuppleant och ledamot i styrelsen och tillbaks till
valberedningen. Mina hundar har ”testat på” vallning, agility och nu jobbar vi med nosework. Är
också aktiv med att få fram rasen att genomföra ett BPH. Jag har jobbat inom barnomsorgen men går
snart i pension. Vill värna om MASens framtid och utveckling. Jag är även samordnare för smask
aktivitets grupper.
Mia Kleen
Hos mig bor två MASar, Charlie f-17 och Musse f-20. Här bor också en border collie, Blaze f-17.
Okastrerade hanar. Vi tränar lydnad, nosework, specialsök, agility, vall och lite spår. Jag jobbar med
fysioterapi och alternativmedicin för häst och hund och grabbarna är nästan alltid med mig. All min
tid är med djur och gärna i naturen.

