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Dagordning 
 
 
1. Justering av röstlängd. 

 
 

2. Val av ordförande för mötet. 
 

 
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet. 

 
 

4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera 
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare. 
 
 

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 
 
 

6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 

 
7. Fastställande av dagordningen. 

 
 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet 
med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.  
 
 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa 
uppkommen vinst eller förlust. 
 
 

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen. 
 
 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 
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12.  

A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan. 
 

 
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår. 

 
 

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget. 
 

 
 
13.  

A. Beslut om antal ledamöter i styrelsen. 

B. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
enligt § 8 i stadgarna samt beslut om suppleanternas 
tjänstgöringsordning. 
 
 

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 
 

 
15. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

 
 
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15. 

 
 

17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 1 januari 
anmälts till styrelsen.  
Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet 
avge utlåtande och lämna förslag till beslut.  
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om 
årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.  
 
 

18. Mötet avslutas. 
 

 

Efter mötet koras vinnaren i fototävling m m.  
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Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsens sammansättning 2021 
 
Ordförande: Carina Berglund 
 
Vice ordförande: Rickard Rundqvist 
 
Kassör: Felicia Huss 
 
Sekreterare: Linnea Brunzell 
 
Ledamöter: Sara Malmqvist  
 Annette Eriksson 

Elina Ryberg 
 

Suppleanter:  Anna Lindahl 
Thomas Ahlm  

 
Revisor:  Zeta Hallberg  

Karin Pettersson  
 
 

Revisorssuppleant: Suzanne Pedersen  
 
Valberedning:         Linda Samson, sammankallande  

             Annette Lantz  
                                   Mia Kleen 
 
 
 
Avelsråd: Rickard Rundquist, sammankallande, Maria Brunzell, Sara Philaja 
 
Uppfödargrupp: Linda Samson, sammankallande, Anna Lindahl 
 
Aktivitetsgrupp: Annette Lantz, samordnare 
 
Övriga grupper och ansvarsområden kan läsas på klubbens hemsida. 
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Under styrelsens mandatperiod har följande uppgifter utförts. Då ingen 
verksamhetsplan bestämdes på föregående årsmöte för 2021 så har sittande styrelse 
hämtat det från verksamhetsplanen 2019 som var kvar att göra samt lagt till lite mer: 

 
• 2+8 protokollförda styrelsemöten (två under föregående styrelseperiod) 
• Medlemmar 31/12 – 274 medlemmar varav 39 är familjemedlemmar (ökning från 

220 medlemmar 31/12 2020). Den 31 mars -22 hade klubben 314 medlemmar. 
• Medlemshantering har lagts över till SKK 21 september 2021 
• 1 jan 2021 blev klubben upptagen i Svenska Kroppsvallareklubben, SKvK 
• Från 1 jan 2021 kan MASar erhålla championat i viltspår. 
• Avgående styrelse har avtackats med muggar med MASmotiv & logga 
• SMASK har under året fått organisationsnummer 
• Styrelsen har tecknat Google Workspace Essentials för att kunna hålla möten och 

digitala föreläsningar 
• Facebook – vi har nu bara en Facebooksida för klubben Svenska MASklubben – 

SMASK och varje aktivitetsgrupp har en egen.   
• En stor omarbetning av hemsidan har gjorts och  

o möjlighet att prenumerera på nyheter har införts, 75 prenumeranter 
31/12, prenumeranterna har varit medlemmar i klubben samt icke 
medlemmar 

o lösenordskyddade medlemssidor med tillgång till tidigare föreläsningar 
och alla tidigare SMASKblad med mera. 

o styrelsens protokoll läggs upp på vår hemsida 
• Uppfödarkommitté har bildats med två ansvariga, Anna Lindahl och Linda 

Samson 
• Arbetsgrupp för Rastorg Stora Stockholm dec -22 och MyDog jan -23 skapad (6 

medlemmar) 
• Under 2021 har 13 st bidrag på 300 kr för MAS som gjort BPH delats ut. Totalt har 

143 MASar genomfört BPH) 
• Styrelsen har uppdragit åt den nybildade RASgruppen att ta fram ett förslag på 

RAS, Rasspecifika Avelstrategier. Enkäter för uppfödare och MAS-ägare har 
bevarats av MASägare och uppfödare (375 + 21) Arbetet fortsätter och målet är 
att presentera förslag som kan fastställas av SKK under 2022 

• Styrelsen bevakar utvecklingen angående korsavel efter FCIs beslut om att 
Australian Shepherd och MAS är två olika raser. 

• Ett stort och matnyttigt SMASKblad – julnummer har utkommit under 2021 
• Fototävling utlystes i stället för digitalt KM på grund av den rådande pandemin 

som påverkat möjligheten till tävlingar 
• 2 digitala föreläsningar  

o 25/10 “Hållbar hund” med Eleonor Mohlin  
o 14/11 “Vallning” med Ann Awes. 

• Vallningsläger för 6 deltagare genomfördes i Almunge, Uppsala i början av 
oktober 
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Revisorernas berättelse 
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Verksamhetsplan 2022 
 
Styrelsens planerade uppgifter under kommande mandatperiod: 
 

• Styrelsemöte hålls digitalt varje månad, ett fysiskt möte under året planeras 
• Ett medlemsmöte förutom årsmötet planeras under 2022 
• RAS fortsätter, planerat vara klart under 2022 så klubben får rasansvaret och kan 

hålla officiella utställningar och tävlingar 
• Planera och genomföra inofficiell utställning 2022, då SKK gjort fel när de beviljat 

våra officiella utställningar 
• Arrangera vallningskurser: 26/3, 23-24/4 + 2 kurser till under sommar/höst 
• Arrangera vallanlagstest hösten -22 (eller våren -23) 
• Planera inför inofficiell utställning 2023  
• Arbetsgruppen fortsätter planera för Rastorg Stora Stockholm dec -22 samt 

MyDog jan -23 
• Planera inför MASläger under 2023 centralt genom klubben 
• Fortsätta digitala föreläsningar, en i vår och några i höst 
• Anordna fler BPH för MAS, vi fortsätter dela ut bidrag för MASar som gör BPH 

under 2022 
• Återuppta klubbens digitala KM för tävlingsåret 2022, ansvariga för detta behövs 
• Ansökan till Svenska Nose Work klubben om att bli anordnare för Nose 

Worktävlingar 
• Två SMASKblad ska komma under året, ett till sommaren och ett till jul. 
• Att hjälpa och uppmuntra våra fem aktivitetsgrupper så att fler träffar genomförs 

under 2022 
• Folder och affisch tas fram för att användas till utställningar, rastorg och 

SMASKgruppernas träffar 
• Förbättra SMASKshoppen på webbsidan och köpa in fler artiklar 
• Medlemskampanj för att öka antalet medlemmar  
• Ta fram bättre stöd och information för blivande och nya uppfödare, exempelvis 

checklista 
• Få fler medlemmar att engagera sig i klubbens arbete, t ex kommittéer och 

arbetsgrupper 
• Fler uppdrag till Uppfödar- och avelskommittén 
• Vi planerar att se över vilka digitala kanaler och leverantörer vi ska använda 
• Dokumentera ansvarsfördelning för styrelse, kommittéer och arbetsgrupper 
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SMASKs aktivitetsgrupper 
Verksamhetsberättelse för 2021 
Aktivitetsgrupperna i SMASK har fortsatt varit något inaktiva under året 2021. Tyvärr har 
det mesta varit inställt pga covid -19 och de restriktioner som varit.  

Under hösten anordnade gruppen ”MAS i Öst” en Prova på dag utomhus för några med 
MAS. Detta skedde den 2/10 i Österåkers brukshundklubb. Det blev en lyckad dag med 
bl a rally och agility, och avslutade dagen med en hundpromenad.  

MAS i Mitt hade under 2021 endast en rapporterad träff hållits. Denna var vid Mellsta 
camping i Borlänge, den 7 november då Madeleine Bernhardsson och Jenny Lök kallade 
till MASträff med promenad för MASar och deras ägare samt för dem som var 
intresserade av rasen.  

MAS i Syd har anordnat några MAS träffar inom sitt område utomhus, den första ägde 
rum redan 23 januari i Åhus på Rinkaby skjutfält och en träff den 11 juli på 
hundstranden i Yngsjö. 

Vi hoppas på ett mer aktivt år 2022 när vi har möjlighet att träffas igen och anordna lite 
olika aktiviteter för rasen. Det har kommit till fler personer i grupperna som har idéer till 
nya aktiviteter. 
På klubbens webbsida finns länkar till alla facebookgrupper. Och bilder från träffar finns 
i SMASKbladets Julnummer. 

 

Verksamhetsplaner för 2022 
Vi hoppas att vi kan få till några fler MAS träffar och olika hundrelaterade aktiviteter 
under året 2022. Planeringen är i gång i de olika distrikten men alla har inte planeringen 
klar för hela året. 

 

MAS i Norr håller också på med en planering av både träffar och BPH för MASen och 
hoppas på att få till en dag för vallning. De har endast varit några få personer i sin grupp 
men har fått i två nya som verkar engagerade av att hjälpa till med aktiviteter. 

 

MAS i Öst planerar för en träff under våren med bl a ringträning i kombination med 
trimning.  
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MAS i ÖST söder-om-söder 

Vi träffades första gången 23/2 och tog en promenad och spånade lite om aktiviteter för 
en MAS-träff. Kom fram till att vi ska ha en träff i maj och en till hösten. Vi får bygga 
vidare på detta och försöka engagera folk, beroende på vilka, och hur många som 
kommer på vår första träff. Mer specifikt kommer när vi satt datum för tänkta träffar. 
Lasse & Maggan 

 

MAS i Mitt planerar MASläger i Likenäs, norra Värmland, 17-19/6. Aktiviteter, 
föreläsningar m m. Om intresse finns så blir det också en officiell Nose Worktävling i 
SMASKs regi. Max 50 MASekipage med familjer kan vi ta emot.  

En mindre MASträff i Malung i sommar. Spår och grill står på programmet.  
Ett BPH för MASar i Malung 20 augusti.  
MASläger i Borlänge med aktiviteter planeras att hållas en helg under hösten.  
Promenadträffar kommer att annonseras ut särskilt. Några har redan hållits i år. 
 
SMASK Mitt ska jobba för att fler anordnar mindre MASträffar med promenad eller 
aktivitet i vårt område. 
 

MAS i Väst planerar för några mindre MASträffar och hoppas att genomföra ett BPH till 
hösten -22 i Södra Älvsborgs kennelklubb. Vi hade tidigare ett BPH inbokat som blev 
inställt pga Covid.  

 

MAS i Syd planerar för flera mindre masträffar och anordnar ett BPH den 5/4 i 
Örkelljunga. 

 

Vi har 5 aktivitetsgrupper på Facebook som medlemmar med MAS kan lägga ut om 
träffar och olika aktiviteter för rasen. Länk till dessa finns på 
www.miniatureamericanshepherd.se 

MAS i Norr * MAS i Öst * MAS i Mitt * MAS i Väst * MAS i Syd 

 

Annette Lantz 
Samordnare för Aktivitetsgrupperna 
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Budget 2022   
 

  
 

  
 Kostnader Intäkter 
Medlemsintäkter   75 000 
Medlemskostnader till SKK 10 500  

Styrelsemöte lokalhyra, boende, resor 10 000  

Årsmöte digitalt 3 000  

Medlemsmöte 2 000  

Utbildning styrelse 2 500  

Kontorsmaterial 1 500  

Digitala leverantörer (t ex Google Essential Workspace, Dropbox, 
Mailchimp) 2 500  

Hemsida, Mail (domän) 2 000  

Bokföringsprogram Visma E-ekonomi 1 200  

SMASKshop  3 000 5 000 
BPH - bidrag 5 000  

Digitala föreläsningar (4 föreläsningar) 8 000  

RAS – kostnader fysiskt möte, övrigt  10 000  

Vallning (vallanlagstest och läger) 2 000 500 
SMASKgrupper - träffar  3 000 5 000 
Rasmonter – material till Stora Stockholm (och My Dog) inkl folder och 
affisch 12 000  

Rasmonter Stora Stockholm, resor och boende  5 000  
Diverse oförutsedda kostnader 2 000  

Utställning 23 000 26 000 
 108 200 111 500 
 

  
Resultat  3 300 
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RAMbudget 2023, förslag   
   
   
 Kostnader Intäkter 
Medlemsintäkter   81 500 
Medlemskostnader till SKK 11 500  

Styrelsemöte lokalhyra, boende, resor 10 000  

Årsmöte  3 000  

Medlemsmöte 2 000  

Utbildning styrelse 2 500  

Kontorsmaterial 2 000  

Digitala leverantörer (t ex Google Essential Workspace, Dropbox, 
Mailchimp) 3 500  

Hemsida, Mail (domän) 1 000  

Bokföringsprogram Visma E-ekonomi 1 300  

SMASKshop  3 000 5 000 
BPH - bidrag 5 000  

Digitala föreläsningar (4 föreläsningar) 7 000  

RAS 2 000  

Vallning (vallanlagstest och läger) 2 000 500 
SMASKgrupper - träffar  3 000 5 000 
Rasmonter – material till My Dog inklusive folder och affisch 6 000  

Rasmonter Stora Stockholm, resor och boende  5 000  
Diverse oförutsedda kostnader 5 000  

Utställning 25 000 28 000 
MASläger 20 000 4 000 

 119 800 124 000 
 

  
Resultat  4 200 
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Valberedningens förslag till ny styrelse 2022 
 
Valberedningen består av: Linda Samson sk, Annette Lantz och Mia Kleen  
 
Ordförande: Carina Berglund – Omval 1 år  
 
Ledamot:  Rickard Rundqvist – Omval 2 år  

Anna Lindahl – Nyval 2 år (från suppleant)  
Elina Ryberg – Omval 2 år  

                      Linda Lidström – Fyllnadsval 1 år 
                      Felicia Huss – Kvar 1 år  

Annette Eriksson – Kvar 1 år  
 
 

Suppleant:  Linnea Brunzell – Nyval 1 år (från sekreterare 2020) 
Madeleine Bernhardsson – Nyval 1 år  

 
Revisor:  Marina Eklund – Nyval 1 år  

Karin Pettersson – Omval 1 år  
 
 

Revisorssuppleant: Suzanne Pedersen – Omval 1 år  
 
Valberedning:          Annette Lantz – kvar 1 år  
                                    Mia Kleen – Omval 2 år  
                                    Agneta Sagebrand – Nyval 2 år 
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Statistik från SKK avelsdata 
 
Här följer några utdrag från SKK avelsdata. Mycket mer finns att fördjupa sig i på 
https://hundar.skk.se/avelsdata.  
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BPH – Spindeldiagram 
 
Exempel på hund som genomfört BPH. Den röda linjen visar hunden och den blå linjen visar 
sammanställning av alla MASar som hittills genomfört BPH. 

 
 
 


