
   
 

   
 

Svenska Miniatur american shepherd klubben 

 

Styrelsemöte 2021-10-12 online via Teams 

Närvarande: Carina Berglund, Anna Lindahl, Annette Eriksson, Elina Ryberg, Rickard Rundqvist 

Inbjuden gäst : Anette Lantz, samordnare för SMASK-grupperna 

 

1. Mötet öppnas av ordföranden Carina Berglund 

 

2. Anna Lindahl väljs till sekreterare för mötet 

 

3. Elina Ryberg väljs att justera protokollet 

 

4. Föregående mötes protokoll gås igenom. Ännu inte avklarat:  

Behöver rekrytera någon att hålla i KM 2022. Meddelande om att Klubbmästerskapen 2021 

är inställda och vilka villkor som gäller för 2022 års klubbmästerskap behöver också läggas ut. 

Avelskommittén har inte påbörjat arbetet med att ta fram RAS för vår ras. 

 

5. Inga skrivelser har inkommit sedan förra mötet. Vi inväntar fortfarande svar från SKK om 

korsavel MAS – AS. 

 

6. Medlemshanteringen är nu lagd på SKK. Hur många medlemmar klubben har i dagsläget är 

inte känt. 

 

7. Cirka 144 000 kronor finns nu på klubbens konto. 

 

8. SMASK-blad under tillverkning, troligen ett lite förenklat blad inom kort och ett mer 

omfattande innan jul. 

 

9. Länken för att anmäla tex neurologisk sjukdom hos sin hund är försvunnen från hemsidan. 

Annette E letar vidare efter den för att åter lägga in den. Medlem har hört av sig för att 

rapportera in ett nytt ev fall.  

Vissa länkar till de lokala SMASK-grupperna fungerar inte. Kommer att korrigeras. 

Det går nu att prenumerera på nya inlägg på hemsidan. 

 

10.  Annette Lantz berättar om verksamheten i de fem regionala aktivitetsgrupperna. Vissa är 

mer aktiva än andra och pandemin har så klart försvårat många aktiviteter. Senast har tex 

SMASK-öst haft en “prova på dag”. Det finns möjlighet att få ekonomisk hjälp av klubben för 

att ordna aktiviteter. 

 



   
 

   
 

11.   Vallningslägret i början av oktober med sex MAsar var mycket uppskattat. Planer på nya 

läger framöver. 

 

12. Datum för klubbens officiella utställning 2023 blir den 5/8. Domare Gustii Ionescu från 

Rumänien, internationell domare för grupp I, II, III, V, VII och VIII. Han driver också kennel 

Wolf Point. Plats troligen Hallmare havsbad, Loftahammar. Sedan tidigare är det bestämt att 

domare vid utställningen 6/8 2022 blir Judit Papp från Ungern. 

 

13. Två webföreläsningar är bokade: 25/10 “Hållbar hund” med Eleonor Mohlin och 14/11 

“Vallning” med Ann Awes. För bland annat detta ändamål kommer klubben att teckna 

abonnemang på Office 365 och kunna hålla tex föredrag och möten  via Teams. Förfrågningar 

har kommit från medlemmar om rasmonter på My Dog. För sent att ordna till 2022, men 

klubben hoppas ha monter på både Stora Stockholm 2022 och MyDog 2023. 

 

14. Förslag på att styrelsen träffas fysiskt i början av nästa år för att planera inför årsmötet 2022. 

 

15. Nästa möte måndag 1 november kl 19. 

 

16. Mötet avslutas. 

 

 

_______________________                ____________________                             __________________ 

Ordförande Carina Berglund               Sekreterare Anna Lindahl         Justerare Elina Ryberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



   
 

   
 

 


