
Protokoll 
Styrelsemöte Svenska Miniature american shepherdklubben  
2022-03-14 genom Google meet 
 
Deltagande: Carina Berglund, Annette Eriksson, Elina Ryberg, Anna Lindahl 
 

1. Mötet öppnades av ordf Carina Berglund 
2. Carina utses också till ordförande för mötet 
3. Anna Lindahl blir sekreterare för mötet 
4. Annette Eriksson utses att justera protokollet 
5. Senaste rapporten från SKK om antalet medlemmar finns inte tillgänglig ännu 
6. Saldot på klubbens konto uppgår till ca 170 000 kronor 
7. En fråga har inkommit från dansk MAS ägare om hur klubben ställer sig till DNA-

tester. Klubben går på SKK:s rekommendation om att endast använda tester 
validerade för rasen och bara testa för saker som är vanliga problem i just vår ras. 

8. Webmaster Annette informerar att det i nuläget är 96 prenumeranter på nyheter på 
hemsidan, både medlemmar och ännu icke medlemmar. Fler bilder att använda på 
hemsida och sociala medier efterlyses. Mötet beslutar också att endast träffar i 
klubbens regi tex via de regionala aktivitetsgrupperna, ska annonseras på hemsidan. 

9. Inför årsmötet: Arbetet med budgeten för kommande år fortgår. Valberedningens 
förslag till ny styrelse har kommit in. Ett “provmöte” planeras ca en vecka innan det 
digitala årsmötet den 24 april. Årsmötet planeras utlysas på hemsida och Facebook 
men också via e-post till varje medlem. 

10. Arbetet med RAS tar stora steg framåt. Såväl enkäterna till MAS-ägare som till 
uppfödare är sammanställda och de flesta kritiklapparna från utställningar är 
genomgångna. Vissa kritiklappar saknas fortfarande, men RAS gruppen bedömer att 
de troligen inte skulle påverka totala resultatet nämnvärt. Gruppen avser ses fysisk 
för att påbörja slutarbetet om några veckor. 

11. Richard har haft kontakt med domare Judith Papp, som kommer för att döma 
utställningen i Herrljunga även nu när den blir inofficiell. Carina har haft kontakt med 
personer i och utanför styrelsen som kan tänka sig att arbeta med förberedelser för 
MAS träffen. Fler behövs dock. Anna L tar på sig att börja arbetet med att hitta 
sponsorer. Carina kontaktar Sara Pihlaja och ber henne påbörja planeringsarbetet 
och värva fler att hjälpa till. 

12. Flera olika aktiviteter är på gång i de olika aktivitetsgrupperna och nya aktiva 
medlemmar har tillkommit. 

13. Övrigt: Fortfarande saknas ansvarig för det digitala KM:et. Mötet beslutar att 
styrelsen skissar på nya regler för klubbmästerskap och att dessa skickas på remiss 
till medlemmarna för att sedan sammanställas och fastställas. 

14. Mötet avslutas. Nästa möte måndagen den 11 april kl 19,30 via Google meet. 
 
 
__________________________________              ________________________________ 
Ordf. Carina Berglund     Sekr. Anna Lindahl 
 
__________________________________ 
Justerare Annette Eriksson 


