
Svenska Miniature American Shepherdklubben 

PROTOKOLL Styrelsemöte 6/12 2021, gm Messenger 

Närvarande: Elina Ryberg, Carina Berglund, Sara Malmqvist, Anna Lindahl, Felicia Huss, Rickard 

Rundquist, Thomas Ahlm, Annette Eriksson 

Ej närvarande: Linnea Brunzell 

 

1. Mötet öppnades av Carina Berglund. 

 

2. Till sekreterare valdes Annette Eriksson. 

 

3. Till justerare valdes Anna Lindahl 

 

4. Föregående protokoll: Inget 

 

5. Skrivelser: En fråga om OCD är vanligt i rasen har inkommit. Det är inget som vi har 

kunskap om idag men i och med att vi har påbörjat arbetet med RAS kommer frågan om 

sjukdomar i rasen att tas upp och enkät om sjukdomar kommer att samlas in. 

Beslut: Rickard ska svara frågeställaren. 

 

6. Medlemmar/Medlemshantering: Vi har ca 265 betalande medlemmar samt 39 

familjemedlemmar per 1 december. 

 

7. Ekonomi:  

a) Det finns 152 500,- på bankkontot. 

b) Bankkort är beställt och Felicia följer upp med banken för att höra när det kommer.       

Carina har betalt fakturor och lägger upp dem på dropbox.   

  

8. SMASKblad: Carina har kommit igång med SMASKbladet och det kommer att skickas ut 

före jul.  

- Annette ska skicka in en text om vallning samt en text gällande vår uppdaterade 

hemsida och möjligheten att prenumerera.  

- Elina ska kolla upp vilka hundar som erhållit championat sedan 2019. 

 

9. Webbsida: Vi har 65 prenumeranter på nyheter. Ungefär hälften av dem är medlemmar.  

- Annette ska lägga till en text om möjligheten att bli medlem i mallen på utskicken. 

 

Sidorna under Köpa MAS behöver göras om:  

Valphänvisning – det är brist på valpar och ingen uppfödare lägger in kullar.  

Hanhundslista – vi har ingen och det efterfrågas. 

Omplaceringar – Annonser kan ligga utan tidsgräns och blir inaktuella. 

Beslut: - Vi tar bort valphänvisningen och gör i stället en sida som handlar om vad man 

ska tänka på när man köper valp och om det är rätt ras för dig. 



- Vi ska göra ett försök med en hanhundslista med inspiration från t ex SASK eller 

Rhodesian Ridgebackklubben som har bra sidor.  

- Vi behöver ha en tidsgräns på hur länge en annons om omplaceringar får ligga inne, 

exempelvis måste annonsören förnya inom 30 dagar annars tas annonsen bort. 

 

10. Aktivitetsgrupper: Carina föreslår att vi ska arrangera en MASträff med Noseworktävling 

och eventuellt också Rallylydnadstävling, förslagsvis 18 – 19 juni 2022. 

Beslut: Carina sonderar och planerar. 

 

11. BPH: 112 MAS:ar har gjort BPH fram till november 2021. 

  

12. Vallning: Inget nytt utöver att Annette ska skicka en text till SMASKbladet. 

 

13. Utställning: Vi behöver ha en grupp som ska arbeta med utställningen i augusti 2022. 

Beslut: Carina kommer att efterlysa i SMASK-bladet och Annette lägger ut efterlysning på 

hemsidan.  

 

14. MASträffar: Inga nya rapporterade 

 

15. Sjukdomar/rasens hälsa/RAS: Linda Samson och Rickard har tagit fram ett utkast till RAS, 

tidplan för genomförandet och enkät som ska skickas ut till MASägare och på hemsidan.  

Beslut: - Alla ska läsa igenom och kommentera utkast och enkät inför nästa möte.  

- Annette tittar på att göra enkäten som ett Googleformulär. 

- Elina och Anna är också intresserade av att delta i arbetet och de kommer att ingå i 

gruppen tillsammans med Rickard och Linda.  

- Vi planerar en fysisk träff i slutet på februari. 

 

16. Övrigt: Korsavel – Vi har inte fått något besked från SKK ännu. Ärendet är överlämnat 

från Centralstyrelsen till Avelskommittén. 

Beslut: Annette uppdaterar informationen på hemsidan.  

KM – Vi har tidigare beslutat att inte ha något KM 2021. I stället kommer Carina att skriva 

i SMASKbladet om en fototävling.  

Det saknas ansvarig för det digitala KM:et och nya regler behöver tas fram.  

Beslut: Vi efterlyser en ansvarig på hemsidan och i SMASKbladet. 

Årsmöte – Vi måste bestämma datum för årsmöte och informera om att motioner till 

årsmötet ska ha lämnats in senast 1 januari 2022. 

Beslut: Vi ska ha digitalt årsmöte i mitten på april. Alla kollar datum till nästa möte. 

 

17. Nästa möte: Tisdag den 21/12 19.30 

 

18. Mötet avslutas. 

 

     

Ordf: Carina Berglund  Sekr: Annette Eriksson  Just: Anna Lindahl 

 


