
Svenska Miniature American Shepherdklubben 

PROTOKOLL Styrelsemöte 21/12 2021, gm Google Meet 

Närvarande: Carina Berglund, Sara Malmqvist, Anna Lindahl, Annette Eriksson 

Ej närvarande: Linnea Brunzell, Elina Ryberg, Felicia Huss, Rickard Rundquist, Thomas Ahlm 

 

1. Mötet öppnades av Carina Berglund. 

 

2. Till sekreterare valdes Annette Eriksson. 

 

3. Till justerare valdes Anna Lindahl 

 

4. Datum för arbetsmöte RASgrupp och Styrelse: Vi har planerat att ha en fysisk träff för 

att kunna göra arbete med RAS och förberedelse för Årsmöte. 

Beslut: Fysisk träff för RASgruppen: Rickard, Linda, Anna och Elina den 12 februari. 

Arbetsmöte för styrelsen den 13 februari. Mötena hålls i Jönköpingstrakten. Carina 

undersöker och bokar. 

 

5. Datum för årsmöte: Årsmötet kommer att hållas som ett digitalt möte söndagen den 24 

april 2022.  

 

6. Diskussion om RAS: Enkäterna har lagts in i Google Formulär och vi diskuterade i mötet 

utformningen samt tidplanen. Enkäterna behöver vara anonyma för att vi ska få in så 

många svar som möjligt. Vi ligger i fas med tidschemat och enkäterna ska skickas ut 

nästkommande vecka, via mejl till medlemmar, på hemsidan, på vår Facebooksida och i 

andra MASgrupper på Fb.   

Beslut: Annette uppdaterar frågorna så att de motsvarar våra önskemål och skickar till 

Linda och Rickard för kommentar och godkännande. Vi önskar också en inledande text 

som förklarar syftet och hur enkäten kommer att användas. 

 

7. Övrigt:  

Verksamhetsplan – Eftersom förra årets årsmöte, 2020, var förenklat och digitalt har vi 

ingen verksamhetsplan för 2021. För den senaste planen från 2019 finns ett antal 

punkter kvar som ännu inte genomförts:  

- Infoblad om rasen att dela ut till valpköpare, på träffar, utställningar mm.  

- Nya regler för digitalt KM och Årets MAS.  

- Mer aktivitet i aktivitetsgrupperna 

Beslut:  

1. Infoblad att dela ut till valpköpare, på utställningar och dylikt väntar vi med tills 

pågående RAS är klar.  

2. Nya regler för KM/Årets MAS samt ökad aktivitet i aktivitetsgrupperna är redan 

behandlade under året även om vi inte sett något resultat ännu.  

3. För att förbereda och förenkla arbetet inför kommande verksamhetsplan ska vi notera 



förslag på aktiviteter som en punkt i protokoll från styrelsemöten. 

 

Hundregistret – Hundregistret initierade av en tidigare styrelse men har inte längre 

samma betydelse eftersom alla MASar nu registreras i SKK. Det finns fortfarande ett 

värde i registret då många stamtavlor som sträcker sig långt tillbaka i många led finns 

dokumenterade.  

Beslut: Vi behåller Hundregistret på hemsidan men tar bort uppmaningen att man ska 

skicka in info/stamtavla på sin hund. Annette fixar. 

 

Fond för hundar som drabbas av nervsjukdom – Det finns ett gammalt förslag om att 

sätta upp en fond för att kunna stötta medlemmar som har hundar som drabbas av den 

okända nervsjukdomen. Det kan t ex gälla bidrag för prover, behandling eller obduktion 

som klubben kan få nytta av för att få utökad kunskap om sjukdomen.  

Beslut: Styrelsen behöver få in ett förslag/mer underlag att ta ställning till. Sara talar med 

Linnea om hur planerna och önskemålen ser ut. 

 

Info från SKK – Från och med 1 januari 2022 höjer SKK bilersättningen till 31.15 kr/mil för 

sina egna funktionärer och för dem på kansliet. Man uppmanar klubbar under SKK ska göra lika 

från och med 1 juli -22.  

 

8. Kommande styrelsemöten: 

 

Måndag 10 januari kl 19.30 

Måndag 7 februari kl 19.30 

Söndag 13 februari Heldag – fysisk träff 

Måndag 14 mars kl 19.30 

Måndag 11 april kl 19.30 

 

9. Mötet avslutas 

 

 

 

     

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

 


