
 

 

Confidential 

Svenska Miniature American Shepherdklubben 

Styrelsemöte 6 september 2021 kl 19 – online genom Teams 

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

Malmqvist, Annette Eriksson, Anna Lindahl och Thomas Alm. 
 

Anmält förhinder: Elina Ryberg 

 

DAGORDNING 

1. Mötet öppnas 

Carina Berglund öppnar mötet 

 
2. Val av sekreterare 

Linnea Brunzell väljs till sekreterare 

 
3. Val av justerare 

Carina Berglund och Anna Lindahl 
 
4. Ej avklarat från tidigare protokoll 
- Webbsidor (AE/AL) logga? 

 
- Mejladresser (CB) delvis, vilka saknas? 

Sekreterarmailen till Linnea, Carina fixar. 
 
- SMASKblad (ER/CB)? 

Presentationerna ligger ute i våran facebookgrupp, granska och godkänn innan 
septembers utgång. 
 
- Digitalt KM? Ev lotta ut bland dem som skickar bild och resultat? 

Måste gå ut med informationen om att KM är inställt och vad vi erbjuder istället.  
 
- Avtackning avgående styrelse (alla) bilder på hundar 

Vi beslutar att presenter ska skickas ut till avgående styrelsemedlemmar. 
 
- Protokoll/Medlemsblad skickas till SKK 

Fredrik Bruno har avgått som sekreterare ny mejl fk@skk.se? 

Vi skickar till fk@skk.se  
 
- Rapportering ny styrelse till SKK? 

Den är inrapporterad.  
 

- Kommittéer/grupper – uppfödare & avel? 

Rickard och Linda S ska ha en fysisk träff inför RAS-arbetet.  
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- MASträff Digital föreläsning? 

14e november är en digital föreläsning bokad.  
Sara M kollar när vi kan ha ytterligare en digital föreläsning med en annan föreläsare och 
återkommer.  
 
- Utställningar 2022 och 2023 - arbetsgrupp? 
Senaste 31 okt ska det vara ansökt för 2023. Rickard och Linnea får i uppdrag att 
bestämma plats, tid och domare. Kolla i första hand Tångahed.  
 
5. Skrivelser 

Vi diskuterade CS senaste möte angående FCIs beslut om MAS x Aussie. Vi inväntar 
vidaresvar från SKK. 
 
6. Ekonomi 
- 

 
7. Tidsplan SKK 

    -  Vad är gjort, vad ska göras? 

Se på våran facebookgrupp, senast 13e sept ska medlemsregistret vara inskickat.  
 

     -Fylla i formuläret till SKK, kontaktperson? 

Vi fyller i formuläret under mötet och skickar in. 
 
8. Aktivitetsgrupper, samordnare Annette Lantz 
Vi tar frågan tills nästa möte när Annette L medverkar.  
 
9. Vallning 

Annette skickar info som ska in på SMASKbladet och hemsida.  
 
10. Sjukdomar på rasen 

Skjuter på frågan tills nästa möte 
 
11. Påbörja RAS? 
Pågående 
 
12. Övrigt 
- 
 
13. Nästa möte 
4e oktober kl 19:00 
 

14. Mötet avslutas 

Ordförande avslutar mötet. 


