
Svenska Miniature American Shepherdklubben 

Styrelsemöte 1 augusti 2021 – online genom Teams 

Närvarande: Carina Berglund, Annette Eriksson, Anna Lindahl, Thomas Ahlm, Sara Malmqvist, Elina Ryberg, 

Rickard Rundquist.  

Ej närvarande: Felicia Huss, anmält förhinder: Linnea Brunzell 

Linda Samson – inbjuden till mötet i egenskap av valberedning samt medlem i UK. 

1. Ordförande Carina Berglund öppnar mötet 
 
2. Val av sekreterare – Elina Ryberg 
 
3. Val av justerare – Anna Lindahl 
 
4. Pågående/klart från tidigare protokoll  
 

• Organisationsnummer 
Ansökan är inskickad till Skatteverket, väntar på svar. 

 

• Mejladresser till styrelsen 
Skicka SMS till Carina för önskat lösenord. Övrig info i styrelsens grupp. 

 

• Webbsidor 
Pågående arbete. Anna och Annette önskar fler bilder som kan användas på webbsidan. Vi frågar 
medlemmar via mejl, SMASKblad och Facebook.  
 

• Facebook/Instagram 
Facebookgruppen för SMASK – medlemmar arkiveras tills vidare, av Sara.  
Ändring av Instagramkontot, pågår.  
 

• SMASKblad   
Skickas ut snarast. Några presentationer saknas från styrelsen m fl. 
Annette och Rickard tar fram information om vallning och vallanlagstest till bladet.  
Det har kommit in några artiklar om bl a vallning.  
Ett tjockare nummer av SMASKbladet planeras till jul. 
 

• Digitalt KM  
Beslutas att 2021s KM ställs in pga att de flesta tävlingar kommit i gång först i sommar. Under hösten 
samlas in synpunkter på ett nytt beräkningssätt. Till SMASKbladets julnummer presenteras KM 2022 
för medlemmarna. Ansvarig för Digitala KMet behövs.  
 

• Avtackning avgående styrelse 
Carina hör efter om det som ska skickas. Beslut tas i styrelsens facebookgrupp.  
 

• Protokoll/Medlemsblad till SKK 
Sekreteraren skickar in alla protokoll och medlemsblad löpande till SKKs föreningskommitté.  
 

• Rapportering ny styrelse till SKK  
Pågår.  
 

• Kommittéer/grupper uppfödare & avel  
Uppfödarkommittén (UK): Anna Lindahl går med i kommittén tillsammans med Linda Samson. 



-Uppdrag skickas till UK – att bjuda in uppfödare till en grupp, samt motivera uppfödarna att få med 
sig sina valpköpare till klubben.  
 
Avelskommittén (AK): Uppdrag skickas till AK att börja med RAS för miniature american 
shepherd. Linda Samson undersöker om det finns något påbörjat.  
Rickard tillsammans med Linda diskuterar möjligheterna kring en förberedande föreläsning för att 
AK skall kunna skriva RAS – eventuellt digital föreläsning med Sofia Malm. 
-Uppdrag skickas till kommittén om att ta fram ett förslag till formulär att få in rapporter på 
sjukdomar hos rasen från drabbade hundars ägare. 
 

• MASträff Digitala föreläsningar 
Förslag: september, november och januari vardagar kl 19.  
Vallning, Friskvård, Genetik  

 
5. Medlemshantering 
Information från SKK har kommit med tidsplan för att SKK ska ta över medlemshanteringen. Fråga skickas av 
Sara till SKK för att få reda på hur de vill att nuvarande medlemmars uppgifter ska skickas. Vi hämtar in nya 
uppgifter från medlemmar med hjälp av formulär för att få vårt medlemsregister uppdaterat.  
Även fråga SKK angående familjemedlemmar och om det går att uppfödare kan skicka in för valpkullar.  
 
6. Utställningar 2022 och 2023  
Utställning i augusti 2022 är godkänd. Herrfallet utanför Arboga är preliminärt bokat.  
 
Ansökan för 2023 måste skickas in, ansökan skickas senast i oktober (kolla datum).  
Vart skall utställning 2023 vara? Förslag Tångahed. CUA för utställningen? Domare? 
Fundera vidare till nästa möte. Ev tidigare möte pga kort datum för ansökan. Carina ser över detta och 
återkommer. 
 
7. Vallning, anlagsprov, vallansvarig  
Linda och Annette frågar Julia Samson om hon är intresserad av att vara med i den blivande 
arbetsgruppen/kommittén för vallning eftersom hon skall vara kontaktperson mellan Föreningen 
Kroppsvallarna och SMASK.  
 
8. Sjukdomar på rasen  
Se över vad som kan göras för att hindra spridningen av ärftlig epilepsi, neurologisk sjukdom samt andra 
förekommande sjukdomar i rasen.  
Diskussionen fortsätter när alla i styrelsen är med.  
 
9. Kommande möten 
Första måndagen i månaden.  
Nästa möte 6/9 kl 19.  
 
10. Övrigt  
Inga övriga frågor.  
 
11. Ordföranden avslutar mötet.  
 
 
 
_______________________                     _____________________           ____________________ 
Ordförande Carina Berglund                     Sekreterare Elina Ryberg                        Justerare Anna Lindahl 


