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SVENSKA MINIATURE AMERICAN SHEPHERDKLUBBEN 

 

 

Protokoll vid styrelsemöte söndagen den 11 september 2022, gm Google Meet 
 

Närvarande: Carina Berglund, Annette Eriksson, Anna Lindahl, Linda Lidström, Felicia Huss, 

Rickard Rundquist, Madeleine Bernhardsson 

Frånvarande: Elina Ryberg, Linnea Brunzell  

 

1) Mötets öppnande 

 Carina Berglund öppnar mötet. 

 

2) Val av sekreterare 

 Annette Eriksson skriver protokoll. 

 

3) Val av justerare 

 Anna Lindahl justerar. 

 

4) Senaste protokoll 

 Vi har ännu inte fått årsmötesprotokollet från förra årsmötet. Ordföranden har skickat 

det till någon av justerarna. – Felicia skickar meddelande till justeringasmannen Birgitta 

Ek Hill och frågar vad det tagit vägen. 

 

5) Skrivelser 

Det kommer fortfarande post till gamla sekreteraren. Annette kollar med Linnea. 

  

6) Inför årsmötet 

Digitala årsmöten är godkända av SKK några år till. Vi kommer att fortsätta med digitala 

årsmöten eftersom vi är utspridda över hela landet. 

Beslut: Nästa årsmöte den 12 mars 2023 18.00 

  

7) SMASKblad 

Linnea ska göra SMASKbladet. Carina har skickat material till henne. 

 

8) MASträffar/föreläsningar 

Vi vill ha föreläsningar Mentalpoolen under hösten samt någon mer. Carina kontaktar Linda för 

att hon ska kontakta SKK för att boka.  

Vi föreslår en föreläsning om trimning och pälsvård. Anna kontaktar Kerstin Patzold – Energies 

kennel 

 

 C
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9) Sjukdomar/rasens hälsa/RAS 

SKK har ställt fråga om att likställa svansregistreringen med Aussie. Vi förstår inte syftet med 

förändringen.  

Beslut: Rickard ska ringa SKK, Petra Waleij för att få mer info innan vi tar ett beslut. 

 

RAS: Styrelsen har diskuterat RAS-dokumentet och finner innehållet bra.  

Beslut: Styrelsen godkänner RAS-dokumentet och Annette skickar in till SKK. 

 

10) Rasmonter 

SMASK har möjlighet att ka ha en rasmonter 10 -11 december Stockholmsmässan. Det finns en 

grupp som kan jobba fram ett förslag som sedan läggs fram för styrelsen. Gruppen ska ledas av 

Sofia Söderqvist och budget finns. Svar senast 30 sept. Carina ansöker om rasmonter. 

Rasklubbstorget på My Dog i Göteborg 9 – 17, 5-8 januari 2023. Anmälan senast 30 oktober 

Beslut: Vi ska anmäla till Stockholmsmässan och Carina skickar in ansökan om rasmonter. 

Gällande My Dog avvaktar vi med anmälan. 

 

11) Digitalt KM 

Statuter till digitala KM – vi behöver sätta upp en arbetsgruppför att ta fram förslag. 

Annette och Carina börjar med detta. 

 

12) Nästa möte 

 3 oktober kl 19.30 

därefter den 7 november och 5 december  

 

13) Mötet avslutas 

  

 

 

     

Ordf:    Sekr:    Just:   
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