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Svenska Miniature American Shepherdklubben 

PROTOKOLL Styrelsemöte 10/1, gm Google Meet 

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

Linda Samson 

Ej närvarande: Linnea Brunzell, Felicia Huss, Thomas Ahlm, Sara Malmqvist 

 

1. Mötet öppnades av Carina Berglund. 

 

2. Till sekreterare valdes Annette Eriksson. 

 

3. Till justerare valdes Anna Lindahl 

 

4. Inkomna skrivelser 

NBT X NBT avel En medlem har väckt en gammal fråga om avel med två individer med 

naturlig stubbsvans. Hen önskar att rasklubben ska ta fram underlag till SKK så att ett 

beslut om förbud av NBT x NBT kan komma till stånd. SKK tillåter men rekommenderar i 

ett protokoll försiktighet vid avel med NBT x NBT. 

Beslut: Anna ska efterforska om det finns fler undersökningar som stöder antagandet att 

NBT x NBT leder till avel som medför lidande för valparna eller tiken. Fram till dess att 

avelsrådet har underlag för en rekommendation i frågan kommer vi att lägga ut 

information som grundar sig på skrivningen från SKK på hemsidan. 

Vi ska samtidigt lägga ut information om att det inte är tillåtet att avla på merle x merle. 

 

Korsavel i strid med SMASK och SASK rekommendationer Det har inkommit klagomål på 

att avel skett mellan en Aussietik med c-höfter och en mycket ung MAShane. Uppfödaren 

har en roll i SMASK och den klagande ifrågasätter lämpligheten i detta. 

Beslut: Carina ska prata med uppfödaren för att få en klarare bild av vad som skett och 

argumenten för avel. Därefter kommer den klagomålet att besvaras och andra eventuella 

konsekvenser beslutas av styrelsen. 

 

Avel mellan MAS och BC Under slutet på 2021 inkom information och klagomål angående 

en kull mellan MAS och BC. Carina har talat med uppfödaren och fått situationen 

förklarad. Hundarnas ägare har informerat SKK om det inträffade och att kullen är 

resultat av en tjuvparning: SKK har nu lämnat besked att ärendet är utrett och avslutat 

utan vidare påföljder.  

Beslut: Ingen åtgärd från SMASK sida. Carina svarar den som klagade. 

 

5. Inför årsmötet 

Vi behöver förbereda det digitala årsmötet, både gällande material och det tekniska.  

Beslut: Vi ska undersöka reglerna för digitala möten och säkerställa att Google Meet har 

de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna genomföra omröstning samt att vi 
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har den tekniska kunskap som krävs för att mötet ska flyta friktionsfritt. 

 

6. Utställning 

Inför utställningen i augusti i Herrfallet behöver fler personer engagera sig i 

planeringsgruppen. Efterlysning i SMASKbladet och utskick via hemsidan har resulterat i 

ett svar men vi behöver fler. Vi diskuterar också om behovet att kontakta en 

reservdomare. 

Beslut: Carina ska svara den som anmält sig som intresserad och prata med Linnea om 

att bekräfta bokningen av stugor och restaurang samt också skriva ut avtal för 

undertecknande till domaren. 

Vi ska efterlysa fler intresserade till planeringsgruppen. (Annette/Anna) 

 

7. Föreläsning 

Den 25 januari kommer vi att ha en digital föreläsning med Sofia Malm.  

Beslut: Linda kommer att kontakta Sofia för att höra att allt är i sin ordning. 

 

8. Arbetsmöte RASgrupp och Styrelse 

Diskussion om lämpligheten av fysisk träff i och med ökad smittspridning.   

Beslut: RASgruppen kommer att ha möte/möten (WhatsApp) innan den 12 februari för 

att förbereda material och frågor. Planeringen för en fysisk träff 12 – 13 februari 

fortsätter. Vi förordar hotell med konferensrum i Jönköping för att kunna hålla 

Coronaavstånd och för att ge kortast möjliga resväg för alla deltagare. Carina fortsätter 

undersöka och boka. 

 

9. Diskussion om RAS 

Enkäterna har skickats ut/publicerats och vi har fått in 152 svar på ägarenkäten och 11 

för uppfödarenkäten. Carina har fått frågor från MASägare/uppfödare som inte förstått 

syftet så förtydligande behövs. Vi har inte nått alla uppfödare med mail eftersom de som 

endast tagit kull/kullar utan att ha kennel inte syns men Anna har lagt ut ägarenkäten i en 

Facebookgrupp för uppfödare (inte SMASK regi). Linda har en gammal lista med uppgifter 

som vi kan stämma av med.  

Beslut: Annette skickar ut påminnelse för att få in fler svar om ca en vecka och skriver 

också tydligare instruktioner. Annette skickar den nya listan med 45 uppfödare som har 

kennelnamn till Linda för avstämning. 

 

10. Kommande styrelsemöten: 

 

Måndag 7 februari kl 19.30 

Söndag 13 februari Heldag – fysisk träff 

Måndag 14 mars kl 19.30 

Måndag 11 april kl 19.30 

 

11. Mötet avslutas 
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Ordf: Carina Berglund  Sekr: Annette Eriksson  Just: Anna Lindahl 

 


