
 
 
 
 
 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Miniature American 

Shepherdklubben, tisdagen den 8 juni 2021, online via Teams 

 

Närvarande: Carina Berglund, Rickard Rundqvist, Linnea Brunzell, Felicia Huss, Sara 

Malmqvist, Annette Eriksson, Elina Ryberg, Anna Lindahl, Thomas Ahlm 

Ingen frånvarande 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Carina. Annette utsågs att föra protokoll och Thomas och Anna 

utsågs att justera protokoll. 

 

2. Årsmötet – protokoll m m 

Årsmötet genomfördes digitalt via SKK och protokollet kommer inom ca 14 dagar p g a 

att SKK ska skriva och justera protokollet först. Det är inget hinder för den nya styrelsen 

att börja arbeta. 

 

3. Protokoll - hur 

Vi beslöt att protokollen ska vara klara och signerade senast 2 veckor efter mötet. 

Protokollen ska signeras med digital signering och Carina kommer att skicka ut länk och 

information. Den gamla signeringsmetoden är inte längre godkänd av banken. 

 

4. Möten - när/hur 

Vi beslutade att hålla digitala möten en gång per månad. De första två mötena kommer 

att hållas på söndagskvällar första söndagen i månaden, 4/7 kl 19.00 samt 1/8 kl 19.00. 

På nästa möte kommer vi överens om en ny dag för möten efter sommaren eftersom 

flera kommer att ha problem med deltagande på söndagar under resten av året. 

 

5. Ekonomi 

Klubben har 137 520 kr på kontot och har 235 medlemmar. 

Många medlemmar är sena med sin medlemsavgift och Sara skickar ut påminnelse via 

mail till dem som inte betalt. 

Rickard föreslår att vi ska rikta oss till uppfödare för att få in fler medlemmar. Av hänsyn 

till tiden kommer vi att diskutera det på nästa möte. 

 

6. Organisationsnummer – ansökan om 

Det föreslogs att klubben ska ha ett eget organisationsnummer vilket krävs för att kunna 

ha ett bankkonto och andra officiella ärenden. Carina fixar det. 



 
 
 
 
 

 

 

7. Medlemsadministration – SKK 

Vi beslutade att lägga över medlemsadministrationen till SKK. Det kostar 600 kr/timme 

under 6-8 timmar i uppstart och därefter i snitt 33 kr per medlem och år. Det kommer att 

bli en effektivare hantering och underlätta för vår kassör. Vi tror även att klubben kan få 

fler medlemmar och fler som betalar genom att använda SKK:s tjänst. 

Sara och Felicia ordnar överföringen till SKK. 

 

8. Webbsidor – smask.info och miniatureamericanshepherd.se 

Klubben har betalar för två websidor: SMASK.info samt 

miniatureamericanshepherdklubben.se 

Carina undersöker om vi kan ta bort SMASK.info från webhotellet och stänga sidan 

alternativt länka direkt till svenskamiatureamericanshepherdklubben.se men behålla 

domänen så att vi inte behöver byta mailadresser. 

Svenska miniatureamericanshepherdklubben.se behöver en ansiktslyftning. Annette och 

Anna kommer att ansvara för det. Carina ordnar admin och skickar lösenord. 

9. Facebookgrupper/Instagram – vem 

Klubben har både Instagram och Facebook men saknar riktlinjer för vad vi ska använda 

kanalerna till. I dagsläget postades den senaste bilden på Instagram i januari och 

administrationen för Facebookgruppen, som bara är tillgänglig för medlemmar, är tung 

och tidskrävande.   

Sara + alla funderar på hur vi på bästa sätt kan utnyttja Instagram och Facebook. 

 

10. SMASK-blad – vem/när 

Charlotte Stjernkvist är ansvarig för att lägga in materialet i SMASKbladet men någon 

måste samla in material. Vår ambition är att komma ut med ett nytt blad efter 

sommaren och om möjligt sikta på två per år. 

Elina och Carina tar på sig att samla in material. 

 

11. Digitalt KM – vem 

Sofia Jardviken ansvarade för det digitala KM:et 2019 och 2020 hade vi inget pga 

pandemin. Carina frågar henne om hon vill göra det igen. 

 

12. Avgående styrelse – avtackning 

Vi ska skicka brev + present/blommor till den avgående styrelsen. Vi funderar alla till 

nästa möte. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte är söndag 4 juli kl 19.00  

Carina lägger ut dagordningen i SMASK-styrelsegruppen på FB så att vi alla kan lägga till 

punkter som vi vill ta upp. Redan nu har vi Avelsgrupp och Uppförare på agendan. 

 



 
 
 
 
 

 

 

14. Övrigt 

Sara kommer att lämna över pärmen med gama protokoll till Linnea. Carina önskar att vi 

ska fota/scanna in de gamla protokollen så att de kan sparas digitalt. 

 

Önskemål om att klubben ska ha en egen Office 365, eller liknande lösning, med 

gemensamt arkiv som alla. Det blir enklare för oss att arbeta tillsammans och även att 

spara dokument på ett säkert sätt. Sara undersöker kostnad och lämpliga alternativ. 

   

Ordförenaden avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet 
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Annette Eriksson 
 
 
 

 Carina Berglund  Thomas Ahlm  Anna Lindahl 

 

 


