
Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Signerad 
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt 
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll Styrelsemöte 4, 11 april 2022.pdf
Storlek: 155385 byte
Hashvärde SHA256: 
ff6386b98d10fb6f2143e823ae09b0720a43279ccdb649b461c9bb1a24459aae

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
CARINA BERGLUND
Signerat med BankID 2022-04-26 11:15 Ref: 12ff5cff-47b5-4720-a8b1-9b2f359c8e91

ANNA LINDAHL
Signerat med BankID 2022-04-26 09:30 Ref: 503b1182-0932-470f-bc46-583179c7eb3c

ANNETTE ERIKSSON
Signerat med BankID 2022-04-26 08:30 Ref: 898caa54-6b67-4c05-a540-b84cad46a91b

 C
B,

 A
L,

 A
E 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





Sid 1 av 3 
 

    

SVENSKA MINIATURE AMERICAN SHEPHERDKLUBBEN 

 

 

Protokoll vid styrelsemöte måndagen den 11 april 2022, gm Google Meet 
 

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

Linnea Brunzell, Annette Eriksson, Thomas Ahlm, Anna Lindahl 

 

1) Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Carina Berglund. 

 

2) Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Annette Eriksson. 

 

3) Val av justerare 

Till justerare valdes Anna Lindahl. 

 

4) Senaste protokoll 

Punkt 7 om DNA-tester för MASar. Sara har besvarat frågan. 

Punkt 13 angående KM. Vi beslutar att börja arbeta med KM efter årsmötet. 

 

5) Skrivelser 

avel@smask.info: Det har kommit in indikationer på att ingen läser eller besvarar mail 

som kommer in till mejlboxen och Carina bekräftar att det finns ett stort antal 

obesvarade mail.  

Beslut: Carina ska kontakta Sara Pihlaja för att be henne ta hand om den mailboxen. 

 

Rekommenderat valppris: En ny uppfödare har inkommit med fråga om det inte är dags 

att uppdatera klubbens nuvarande rekommendation som är 16 000 – 18 000 kronor. 

2017 var det rekommenderade priset 12 000 kronor. 

Beslut: Vi höjer det rekommenderade priset till 20 000 – 23 000 och lägger ut det på 

hemsidan. Vi skriver också att valpköpare kan be om en förklaring om priset avviker från 

det rekommenderade. Det kan trots allt finnas goda skäl för en uppfödare att ta ut ett 

högre pris. Annette fixar det. 

 

Uppgifter för publicering på hemsidan: När medlemmar vill lägga in uppgifter om 

uppfödare, omplaceringar eller annat för publicering går mejlen till 

sekreterare@smask.info. Detta är omständligt eftersom uppgifterna då måste skickas 

vidare.  

Beslut: Vi lägger om mejlinstruktionen till webb@smask.info. Annette fixar det. 
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6) Medlemmar/medlemshantering 

Medlemsantalet 31/3 är 317. Månadens förnyelse/nya avgifter är 5 350 kr 

 

7) Ekonomi 

Vi har 164 000 kronor på kontot (5 350 kr tillkommer) 

 

8) Inför årsmötet 

a) I dagsläget är det 18 anmälda till mötet. Påminnelse via mejl går ut 19 april. 

b) Ordförande kommer att vara Ove från föreningskommittén inom SKK 

Sekreterare: Linnea Brunzell 

Teknik: Annette och Anna 

Justerare och rösträknare: Annette och Anna 

c) Årsmöteshandlingar är ännu inte klara men de ska publiceras senast 10 dagar innan 

mötet enligt SKK:s instruktioner och regler för digitala årsmöten. 

d) Vi ska ha ett testmöte den 20 april kl 20.00, styrelsen plus Ove kallas. Annette skickar 

inbjudan. 

 

9) SMASKbladet 

Det har kommit in ett bidrag till SMASKbladet till webbmejlen. Annette skickar vidare till 

blad@SMASK.info.  

 

10) Webbsidan 

Vi har i dagsläget 99 prenumeranter på nyheter från hemsidan. 

 

11) Aktivitetsgrupper 

Inget att rapportera 

  

12) BPH 

Anna rapporterar 6 MASar genomförde att BPH med skott den 5/4 i Örkelljunga.  

Carina informarar att BPH för MASar planeras i Malung 20/8.  

 

13) Vallning 

Annette rapporterar att det genomfördes en uppskattad vallkurs för MAS med 7 

deltagare hos Ann Awes i Klämmestorp den 26 mars. 

Ny vallkurs/läger planeras 23-24 juli på samma ställe. 
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14) Utställning 

Utställningen den 5 – 7 augusti diskuterades. 

Följande beslutades: 

a) Sista dag för att reservera boende på platsen är ca 15 maj. SMASK kommer inte att 

administrera boendet, den som vill boka boende gör det själv och betalar till 

campingen.  

b) Kostnad för att ställa ut blir 250,- per hund och 50 kr rabatt från tredje hund. 

c) Anna Lindahl ansvarar för att skaffa sponsorer/priser 

d) Linnea gör katalogen 

 

15) MASträffar/föreläsningar 

Inget att rapportera 

 

16) Sjukdomar/Rasens hälsa/RAS 

Gruppen som arbetar med att ta fram RAS har träffats i Gränna, Motell Vätterleden, 

under en produktiv där även hundar var välkomna på konferens. Gruppen rapporterar 

att det stora jobbet är klart och man arbetar nu med texter till RASdokumentationen. 

Det noteras att vi inte har kunnat få någon statistik från försäkringsbolag då det saknas.  

Nästa steg är att styrelsen ska godkänna RASdokumentet och sedan ska det skickas in till 

SKK för beslut. Det kan krävas flera itereringar innan dokumentet är godkänt och klart. 

 

17) Övrigt 

Inga övriga frågor 

 

18) Kommande möte 

Direkt efter årsmötet den 24 april hålls konstituerande möte med den nya styrelsen. 

 

19) Mötet avslutas 

Ordföranden tackar och avslutar mötet 

 

 

 

     

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