
SMASK styrelsemöte  
Söndag 4 juli kl 19, digitalt genom TEAMS. 
 
1. Mötet öppnas 
Carina hälsar deltagarna Annette Eriksson, Elina Ryberg, Felicia Huss,  
Anna Lindahl, Sara Malmkvist och Linnea Brunzell välkomna.  
Ej närvarande Thomas Ahlm, anmält förhinder: Rickard Rundquist 
 
2. Val av sekreterare 
Linnea Brunzell 
 
3. Val av justerare 
Anna Lindahl  
 
4. Föregående protokoll 
Ansökan om organisationsnummer måste skickas på brev, detta görs så snart möjligt. 
 - organisationsnummer (CB) 
 
På gång 
- medlemshantering SKK (SM/FH) 
Förfrågan skickad till SKK, inväntar svar. Felicia Huss och Sara Malmqvist håller i detta. 
 
- webbsidor (AE/AL) 
Annette och Anna har fått länk och håller på att tillsammans få till en bra struktur och layout 
som de kommer jobba efter. 
 
- webbsidor/mejladresser CB) 
.se kostar 645kr, smask.info kostar 904kr, Domänen kostar 286kr. Carina tar fram en lista 
på vilka mailadresser som är aktiva idag. 
 
- facebook/instagram (alla) 
Vi beslutar att stänga Smask medlemmar-gruppen på facebook, och istället fokusera på 
Svenska MASklubben (facebooksida) som en förlängning av hemsidan/styrelsen. Vi skaffar 
behörighet till alla styrelsemedlemmar som har facebook.  
Beslut att vi lägger ner instagramsidan tillsvidare eller att den tas över av privata 
medlemmar i annat namn t ex SMASKs bildsida. 
 
- SMASKblad (ER/CB) 
Har inte fått in alla svar än, i juli ska allt ha inkommit.  
 
- Digitalt KM (CB fråga Sofia J) 
Sofia J har tackat nej. Carina frågar Karin Pettersson om hon kan tänka sig uppdraget. 
 
- avtackning avgående styrelse (alla) 
Förslag från Carina är mugg med MASmotiv. Lägger ut i gruppen bild på hur de ser ut så tar 
vi beslut vid nästa möte.  
 
5. Årsmötesprotokoll 
Annette lägger upp på hemsidan 
 



6. Protokoll/Medlemsblad SKK.  
Protokoll läggs upp som osignerade på hemsidan pga GDPR. Annette eller Anna lägger upp 
på hemsidan. Protokoll och medlemsblad skickas till SKK för arkivering 
 
7. Rapportering ny styrelse till SKK 
Linnea frågar Fredrik Bruno om hur vi ändrar till nya styrelsen och återkommer i gruppen.  
 
8. Kommittéer/grupper 
- uppfödarkommitté/grupp 
Bjuder in Linda Samson till mötet 1 augusti. Anna Lindahl kan tänka sig att vara med i 
uppfödarkommittén 
 
- avelskommittén  
Maria Brunzell 
Rickard Rundquist 
Sara Pihlaja  
Lotta Åhs 
 
9. MASträff fysisk/Digital 
Vi anordnar inte en fysisk träff i år. Förslag på olika digitala kurser återkopplar vi i vår 
styrelsegrupp. 
 
10. Vallning, anlagsprov, vallansvarig 
Marilea Nordström och Annette är intresserade att jobba med vallning åt klubben. Annette 
Eriksson tar kontakt med Julia Samson. 
 
11. Sjukdomar på rasen 
Skjuts upp tills nästa möte 
 
12. Nästa möte 
1 augusti kl 19 
 
13. Övrigt 
Inget övrigt att ta upp. 
 
14. Mötet avslutas 
Carina Berglund avslutar mötet.  
 
 
_____________________________________________ 
Sekreterare Linnea Brunzell 

 
 
_____________________________________________ 
Ordförande Carina Berglund 
 
 
_____________________________________________ 
Justerare Anna Lindahl 
 


