
Svenska Miniature American Shepherdklubben 

PROTOKOLL Styrelsemöte 7/2, gm Google Meet 

Närvarande: Carina Berglund, Annette Eriksson, Elina Ryberg, Felicia Huss, Sara Malmqvist, 

Thomas Ahlm 

Ej närvarande: Linnea Brunzell, Rickard Rundqvist 

 

1. Mötet öppnades av Carina Berglund. 

 

2. Till sekreterare valdes Annette Eriksson. 
 

3. Till justerare valdes Felicia Huss. 
 

4. Utställning 2022 - 2023 
Vi kommer inte att kunna ha officiella utställningar vare sig 2022 eller 2023 eftersom 
SMASK inte har rasansvar för MAS ännu. Vi diskuterade om vi ska hålla inofficiella 
utställningar i stället för de officiella och om vi ska ha samma domare, datum och platser 
som redan bokats. Två personer har anmält intresse för att arbeta med utställningarna 
och Carina erbjuder sig att vara med men kommer inte att kunna vara med på 
utställningen. 
Beslut: Vi beslutade att behålla datum och plats för utställningen i augusti 2022. Carina 
ska kontakta Rickard för att be honom kontakta den domare som bokats. Vi ska ha en 
arbetsgrupp som förbereder och genomför utställningen.  
 

5. RASgruppen, enkäter med mera  
RASgruppen ska träffas för fysiskt arbetsmöte i eller runt Jönköping 26 – 27 februari.  
 

6. Möteskostnader för RASgruppen 
I 2021 års rambudget finns inget upptaget för kostnader för att utarbeta RAS. 
Beslut: Vi godkänner kostnader för boende till rimligt pris samt reseersättning för de fyra 
personer som ingår i RASgruppen för arbetsmötet den 26 – 27 februari. 
 

7. Digitalt program för årsmöte  
Vi kommer att genomföra årsmötet digitalt. Sedan tidigare har vi Google Meet. Under 
mötet prövade vi möjligheten att hålla omröstningar. 
Beslut: Vi ska använda Google Meet på årsmötet. 

  
8. Arbetsdag den 13/2 

Tid 10.00 till ca 15.30 med lunchbreak 12.30  
Årsmöteshandlingar att förbereda: 
Verksamhetsberättelse – på arbetsmötet 
Verksamhetsplan – på arbetsmötet 
Budget – utifrån verksamhetsplan på arbetsmötet 
Resultatrapport och balansrapport – Felicia och Sara. Lämnas till revisorer senast 27 feb. 
Dagordning för årsmötet – Carina  
Valberedningens förslag – Linda. Ska lämnas till styrelsen senast 27 mars. 
Revisorernas berättelse – från revisorerna 
 



9. Övrigt 
MASläger: Carina och MAS Mitt planerar att arrangera MASläger 17 – 19 juni i Likenäs. 
Intresseförfrågan läggs ut på FB för att se hur stort intresse som finns. 
 
Förslag från medlem: Ett förslag har inkommit om att styrelsen ska arbeta för att kunna 
registrera hundar från ASDR direkt i SKK 
Beslut: Carina ska prata med Rickard om hur vi ska gå vidare. 
 
Rasklubbens roll: Det kommer in frågor, förslag och klagomål från medlemmar och icke-
medlemmar. Vi behöver få klarhet i vilka skyldigheter och befogenheter SMASK har. 
Beslut: Carina kontaktar SKK för att få mer info. 
 
Korsavel i strid med SMASK och SASK rekommendationer: I det tidigare ärendet med 
klagomål har Carina pratat med uppfödaren och fått en bra förklaring.  
Beslut: Carina pratar med SKK innan frågan slutgiltigt avgörs. 
 
Vallning: Vallningslägret som planeras 26 – 27 mars kommer att bli en dag i stället för två 
på grund av att instruktören blivit inkallad till ett FCI-möte. Vi bokar ett nytt läger i mitten 
eller slutet på juli. 
 
SMASKbutiken: Felicia kommer att ta över SMASKbutiken. Lagret finns fortfarande kvar 
hos den tidigare ansvariga. Om möjligt ska det transporteras upp till Stockholm av 
Annette den 20 feb. 
 
SMASKloggan: Fråga från medlem om det är ok att använda SMASKloggan på egna 
kläder. SMASK äger loggan. 
Beslut: Medlemmar får använda loggan under förutsättning att den inte manipuleras.  
 

10. Kommande styrelsemöten: 
 
Söndag 13 februari Heldag – fysisk träff 

Måndag 14 mars kl 19.30 

Måndag 11 april kl 19.30 

 

11. Mötet avslutas. 

 

 

 

 

     

Ordf: Carina Berglund  Sekr: Annette Eriksson  Just: Felicia Huss 

 


