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Confidential 

    

SVENSKA MINIATURE AMERICAN SHEPHERDKLUBBEN 

 

 

Protokoll vid styrelsemöte måndagen den 4 juli, gm Google Meet 
 

Närvarande: Carina Berglund, Annette Eriksson, Anna Lindahl, Rickard Rundquist, Felicia 

Huss 

Frånvarande:, Linda Lidström, Linnea Brunzell, Madeleine Bernhardsson, Elina Ryberg, 

 

1) Mötets öppnande 

Carina öppnar mötet.  

 

2) Val av sekreterare 

Annette Eriksson är sekreterare 

  

3) Val av justerare 

Anna Lindahl är justerare 

  

4) Senaste protokoll 

Inga synpunkter 

  

5) Skrivelser 

 Det har inkommit ett utskick från SKK med info/erbjudanden: 

a) Distanskurs i avel och genetik 

b) Info om gratis webinarier under hösten 

c) Digitala rasklubbträffar 12 okt och 23 nov – kan vara intressant för dem som jobbar 

med RAS. RASgruppen tittar på det. 

 

6) Medlemmar/Medlemshantering 

Vi har 340 nu medlemmar 

Rickard har betalt för valpköpare som inte registrerats som medlemmar, troligen skedde 

det innan eller i samband med att lade över medlemshanteringen till SKK. Rickard och 

Felicia undersöker löser det. 

Felicia kollar upp hur mycket vi betalar per år till SKK för medlemshanteringen.  

Det har kommit in en del inbetalningar från valpköpare som betalt in till fel bg/swish.  

Annette ska uppdatera vår hemsida för att klargöra och försöka undvika missförstånd. 

 

7) Ekonomi 

 Vi har 186 000 på kontot 

Det kommer in ganska mycket inbetalningar från olika håll, medlemshantering, Nose 
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worktävlingen och utställningen. 

Felicia har betalt ut 3 eller 4 BPH-bidrag.  

 

8) Inför årsmötet 

Årsmötesprotokollet ligger fortfarande hos mötesordföranden och vi väntar på att få det 

tillbaka underskrivet.  

Felicia har inte fått tillbaka pärmarna från revisorn. Hon påminner. 

 

9) SMASKblad 

Carina har inte haft tid att lägga på bladet men har börjat sätta ihop. Vi diskuterar runt 

SMASKblad och medlemsutskick. Slutsatsen är att det är viktigare att komma ut med 

information tätare än att göra ett stort SMASKblad. 

Fototävling pågår men det har kommit in väldigt få bidrag, den var med i förra 

SMASKbladet. 

Vi vill göra medlemsutskick en gång per månad och kan lägga in medlemslistan i 

Mailchimp. Vi beslutar att uppdatera Mailchimp till en betalversion så att vi kan ha två 

register, ett för prenumeranter och ett för medlemsutskick.  Felicia kan ansvara för att 

lägga till nya medlemmar i Mailchimplistan. Ansvaret för medlemsutskicken kan varvas 

så att det inte blir för tungt. 

Annette och Felicia löser detta.  

 

10) Webbsida 

Carina undrar om man kan se hur många som är inne på medlemssidorna. Inte som vi 

känner till.  

Vi behöver hitta ett bättre sätt för medlemmar att kunna logga in på medlemssidor och 

olika lösningar diskuteras. Inget konkret beslutat. 

Annette har byggt ett formulär för BPH som går direkt till kassören. 

 

11) Aktivitetsgrupper 

Carina kommer att göra en sammanställning om Nose worktävlingen och planerar en ny om ett 

år. 

Anna föreslår att aktivitetsgrupperna ska få ett startbidrag för att göra aktiviteter. Vi har minst 

3 000 i budgeten för aktivitetsgrupperna. Carina ska prata med Annette Lantz för att se vad de 

vill ha. Vi vill också att de meddelar webb när de gör aktiviteter så att vi kan lägga in det på 

hemsidan.  

  

12) BPH 

Carina ska ha ett BPH i Malung max 8 deltagare. Totalt 186 MASar har gjort BPH. 4 har gjort MH 

sen 2017 

7 har fått bidrag utbetalt i år. 

Kan uppfödargruppen göra något för att uppmuntra att uppfödarna arrangerar BPH. Anna tar 

med det till uppfödargruppen. 
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13) Vallning 

Läger/kurs arrangeras 23 – 24 juli.  

Läger planeras i höst i Sundsvall. 

Marilea har lämnat sin MAS till sin syster och är inte så intresserad av att vara med i 

vallningsgruppen längre. 

 

14) Utställning/Rastorg 

Rastorg 

Vi har fått inbjudan till Stora Stockholm och behöver börja planera.  

Vi har 12 000 i budgeten för Stora Stockholm och 6 000 för My Dog. 

Vi diskuterar olika förslag men tar inget beslut. 

 

Utställning: 

Domare: – biljetter är bokade av Linnea, Carina bokar hotell 

Ringsekreterare: – vi måste ha 2 Rickard kollar det och Carina bokar hotell. Ringsekreteraren kan 

ta med domaren från Arlanda och vara värd. Domaren flyger hem från Skavsta. 

Rosetter:– Rickard har fått de som vi har och kompletterar det som saknas 

PM: – Carina gör PM – behöver anmälningarna från Annette 

Katalog: – Linnea fixar – behöver anmälningarna från Annette 

Kassören: - behöver anmälningarna från Annette 

Sponsorer: – ett par till är på väg in. Anna skickar loggan till Annette för hemsidan och Carina för 

PM och katalog 

Fredag: – ringträning: Yvonne Karlsson kan hålla i den? Utställningsgruppen fixar 

Söndag: – Promenaden bör ske under arrangerade former. Utställningsgruppen fixar 

Gruppen: Sara, Sofia och hennes dotter, Yvonne, Rickard, Anna 

Övrigt: 

Annette Lantz kommer ner och kan hjälpa till men behöver skjuts och husrum. Carina kollar upp 

Försäljning: Felicia kommer upp på lördagen och säljer saker. Annette tar med kassar som Sara 

lämnat in. 

Kuperade hundar får anmäla sig – Anna svarar på personen som frågat på facebook 

 

15) MASträffar/föreläsningar 

Inget planerat just nu. Carina påpekar att vi behöver börja planera nu för att kunna boka de som 

vi vill ha. Inget beslut nu. 

  

16) Sjukdomar/rasens hälsa/RAS 

Vi har som ambition att det ska vara klart till oktober. 

RAS-gruppen pratar med Ove för att säkerställa att vi förankrar RAS på bästa sätt hos 

medlemmarna. 

RAS-gruppen siktar på att presentera RAS för styrelsen på ett separat möte senast 1 sept. 

 

17) Digitalt KM 

Skjuter på frågan 

 

18) Övrigt 

Klubben ska ha en egen dropbox – Felicia undersöker hur det fungerar. Det verkar dyrt. Finns 

alternativ?   
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Presentkort till Ove – gåva till ordföranden på årsmötet. Det blir blomstercheckar 5 x 100. Felicia 

fixar. 

   

19) Nästa möte 

1 augusti 19.30 

   

20) Mötet avslutas 

  

 

     

Ordf: Carina Berglund  Sekr: Annette Eriksson   Just: Anna Lindahl   
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SVENSKA MINIATURE AMERICAN SHEPHERDKLUBBEN 


 


 


Protokoll vid styrelsemöte måndagen den 4 juli, gm Google Meet 
 


Närvarande: Carina Berglund, Annette Eriksson, Anna Lindahl, Rickard Rundquist, Felicia 


Huss 


Frånvarande:, Linda Lidström, Linnea Brunzell, Madeleine Bernhardsson, Elina Ryberg, 


 


1) Mötets öppnande 


Carina öppnar mötet.  


 


2) Val av sekreterare 


Annette Eriksson är sekreterare 


  


3) Val av justerare 


Anna Lindahl är justerare 


  


4) Senaste protokoll 


Inga synpunkter 


  


5) Skrivelser 


 Det har inkommit ett utskick från SKK med info/erbjudanden: 


a) Distanskurs i avel och genetik 


b) Info om gratis webinarier under hösten 


c) Digitala rasklubbträffar 12 okt och 23 nov – kan vara intressant för dem som jobbar 


med RAS. RASgruppen tittar på det. 


 


6) Medlemmar/Medlemshantering 


Vi har 340 nu medlemmar 


Rickard har betalt för valpköpare som inte registrerats som medlemmar, troligen skedde 


det innan eller i samband med att lade över medlemshanteringen till SKK. Rickard och 


Felicia undersöker löser det. 


Felicia kollar upp hur mycket vi betalar per år till SKK för medlemshanteringen.  


Det har kommit in en del inbetalningar från valpköpare som betalt in till fel bg/swish.  


Annette ska uppdatera vår hemsida för att klargöra och försöka undvika missförstånd. 


 


7) Ekonomi 


 Vi har 186 000 på kontot 


Det kommer in ganska mycket inbetalningar från olika håll, medlemshantering, Nose 
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worktävlingen och utställningen. 


Felicia har betalt ut 3 eller 4 BPH-bidrag.  


 


8) Inför årsmötet 


Årsmötesprotokollet ligger fortfarande hos mötesordföranden och vi väntar på att få det 


tillbaka underskrivet.  


Felicia har inte fått tillbaka pärmarna från revisorn. Hon påminner. 


 


9) SMASKblad 


Carina har inte haft tid att lägga på bladet men har börjat sätta ihop. Vi diskuterar runt 


SMASKblad och medlemsutskick. Slutsatsen är att det är viktigare att komma ut med 


information tätare än att göra ett stort SMASKblad. 


Fototävling pågår men det har kommit in väldigt få bidrag, den var med i förra 


SMASKbladet. 


Vi vill göra medlemsutskick en gång per månad och kan lägga in medlemslistan i 


Mailchimp. Vi beslutar att uppdatera Mailchimp till en betalversion så att vi kan ha två 


register, ett för prenumeranter och ett för medlemsutskick.  Felicia kan ansvara för att 


lägga till nya medlemmar i Mailchimplistan. Ansvaret för medlemsutskicken kan varvas 


så att det inte blir för tungt. 


Annette och Felicia löser detta.  


 


10) Webbsida 


Carina undrar om man kan se hur många som är inne på medlemssidorna. Inte som vi 


känner till.  


Vi behöver hitta ett bättre sätt för medlemmar att kunna logga in på medlemssidor och 


olika lösningar diskuteras. Inget konkret beslutat. 


Annette har byggt ett formulär för BPH som går direkt till kassören. 


 


11) Aktivitetsgrupper 


Carina kommer att göra en sammanställning om Nose worktävlingen och planerar en ny om ett 


år. 


Anna föreslår att aktivitetsgrupperna ska få ett startbidrag för att göra aktiviteter. Vi har minst 


3 000 i budgeten för aktivitetsgrupperna. Carina ska prata med Annette Lantz för att se vad de 


vill ha. Vi vill också att de meddelar webb när de gör aktiviteter så att vi kan lägga in det på 


hemsidan.  


  


12) BPH 


Carina ska ha ett BPH i Malung max 8 deltagare. Totalt 186 MASar har gjort BPH. 4 har gjort MH 


sen 2017 


7 har fått bidrag utbetalt i år. 


Kan uppfödargruppen göra något för att uppmuntra att uppfödarna arrangerar BPH. Anna tar 


med det till uppfödargruppen. 
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13) Vallning 


Läger/kurs arrangeras 23 – 24 juli.  


Läger planeras i höst i Sundsvall. 


Marilea har lämnat sin MAS till sin syster och är inte så intresserad av att vara med i 


vallningsgruppen längre. 


 


14) Utställning/Rastorg 


Rastorg 


Vi har fått inbjudan till Stora Stockholm och behöver börja planera.  


Vi har 12 000 i budgeten för Stora Stockholm och 6 000 för My Dog. 


Vi diskuterar olika förslag men tar inget beslut. 


 


Utställning: 


Domare: – biljetter är bokade av Linnea, Carina bokar hotell 


Ringsekreterare: – vi måste ha 2 Rickard kollar det och Carina bokar hotell. Ringsekreteraren kan 


ta med domaren från Arlanda och vara värd. Domaren flyger hem från Skavsta. 


Rosetter:– Rickard har fått de som vi har och kompletterar det som saknas 


PM: – Carina gör PM – behöver anmälningarna från Annette 


Katalog: – Linnea fixar – behöver anmälningarna från Annette 


Kassören: - behöver anmälningarna från Annette 


Sponsorer: – ett par till är på väg in. Anna skickar loggan till Annette för hemsidan och Carina för 


PM och katalog 


Fredag: – ringträning: Yvonne Karlsson kan hålla i den? Utställningsgruppen fixar 


Söndag: – Promenaden bör ske under arrangerade former. Utställningsgruppen fixar 


Gruppen: Sara, Sofia och hennes dotter, Yvonne, Rickard, Anna 


Övrigt: 


Annette Lantz kommer ner och kan hjälpa till men behöver skjuts och husrum. Carina kollar upp 


Försäljning: Felicia kommer upp på lördagen och säljer saker. Annette tar med kassar som Sara 


lämnat in. 


Kuperade hundar får anmäla sig – Anna svarar på personen som frågat på facebook 


 


15) MASträffar/föreläsningar 


Inget planerat just nu. Carina påpekar att vi behöver börja planera nu för att kunna boka de som 


vi vill ha. Inget beslut nu. 


  


16) Sjukdomar/rasens hälsa/RAS 


Vi har som ambition att det ska vara klart till oktober. 


RAS-gruppen pratar med Ove för att säkerställa att vi förankrar RAS på bästa sätt hos 


medlemmarna. 


RAS-gruppen siktar på att presentera RAS för styrelsen på ett separat möte senast 1 sept. 


 


17) Digitalt KM 


Skjuter på frågan 


 


18) Övrigt 


Klubben ska ha en egen dropbox – Felicia undersöker hur det fungerar. Det verkar dyrt. Finns 


alternativ?   
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Presentkort till Ove – gåva till ordföranden på årsmötet. Det blir blomstercheckar 5 x 100. Felicia 


fixar. 


   


19) Nästa möte 


1 augusti 19.30 


   


20) Mötet avslutas 
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