
Minnesanteckningar från medlems- och uppfödarmöte för 

SASK:s  Östra Lokalområde 
Lördagen den 14 januari på Eskilstuna BK. 

 

 
Ca 15 medlemmar/uppfödare deltog.  

  

Huvudområdet för förmiddagens diskussioner var hur Östra lokalområdet kan utvecklas 

 

Vi gjorde en inventering av deltagarnas utbildning, kunskaper och erfarenheter. 

 

Mötet utsåg en arbetsgrupp för LO Östra: 

o Viktoria Häger, Katrineholm.  Kontaktperson 

o Carina Stjernborg, Ekerö 

o Nina Pohl, Eskilstuna 

o Linda Idås, Enköping 

 

Diskuterades vad ett lokalområde borde kunna ha för verksamhet inom klubbens olika 

områden. Vi enades om att dels göra en liten verksamhetsplan för kommande år för att 

försöka få till en utveckling av LO Östra, men också att vi under 2012 ska arbeta för att få till.  

o Två stycken MH (Eskilstuna och Mälarö) 

o Målsättningen är att också kunna ha ett MT 

o En mentaldag e dylikt 

o Träningsdagar 

o Figurantutbildning (MH/MT) 

 

 

Efter lunchuppehållet diskuterades framförallt mentalitet och avelsfrågor. Bland annat 

avhandlades de diskussioner som varit på SASK:s  Facebook-sida. Vi var eniga om att den 

absoluta majoriteten av diskussioner där fyller en viktig funktion och att det är en bra 

stämning.  

Det framkom synpunkter om att det är synd att dessa diskussioner inte går att ha på SASK:s 

Forum istället. Nackdelen med Facebook är att diskussionerna försvinner ur synfältet på 

relativt kort tid när det läggs in mycket annat. Det är också svårt för de som kommer in på 

Facebook lite senare som nya medlemmar att se vad som diskuterats.  

 

Förslag framkom om att vi ska försöka få tillbaka diskussionen till Hemsidans Forum. Där 

finns ämnesområden som gör att det är lättare att följa trådarna.  

 

 

När det gällde mentalitet diskuterades t.ex. 

- Hur kan rasens mentala egenskaper förbättras? Vad är det som behöver förbättras?  

- Hur ska vi förhålla oss till idealprofilen? Behövs den? Ska den revideras?  

- Hur ska vi förhålla oss till den genomsnittsprofil som finns för rasen?  

- Hur kan vi bevara rasens specifika karaktärsdrag? Och vad är det egentligen som är 

specifika karaktärsdrag?  

 

Vi enades om att till nästa möte plocka fram mer detaljerade siffror ur Lathunden vad gäller i 

första hand rädslor, men även socialitet och skott, och att försöka få en generell bild av hur 



fördelningen bakom MH- profilen ser ut,. Har det skett några stora svängningar över tid som 

gömmer sig bakom dagens medelvärden.  

 

När det gällde avel och uppfödare diskuterades:  

- Att rasklubben behöver börja ställa krav och ta ställning t.ex. i form av att visa 

tydligare utvärderingar m.m. på hemsidan.  

- Olika sätt att markera hur rasklubben anser att uppfödare på listan följer rasklubbens 

intentioner. Det är sannolikt bättre att lyfta det positiva.  

- Hur får vi tag i fler uppfödare och får med dem i diskussioner och avelsarbete inom 

klubben 

 

Mötet avslutades efter en livlig och trevlig diskussion med att vi enades om att ha flera 

återkommande möten varje år. Dessa kan dels ligga som enskilda möten men också 

tillsammans med t.ex. tränings- och utbildningsdagar.  

 

Nästa möte planeras till i mars och LO-gruppen återkommer om tid och plats.  

 

Vid ”pennan”.  

Lena Stangvik 
 


