
Styrelsemöte för Svenska Russkiy Toy Klubben den 2017-04-03. Telefonmöte kl 19.00           
Närvarande Annelie Cederlöf (AC), Lena Anjou (LA),  Lisa Henze (LH), Ann-Sofie Andersson (FIA) Eva 
Bloom (EB), Marie Andersson (MA), Terhi Kavén (TK)

§ 146 Mötets öppnande 

Ordförande AC öppnade mötet

§ 147 Val av mötesordförande

AC valdes till mötesordförande

§ 148 Val av sekreterare

EB valdes till mötessekreterare

§ 149 Val av justerare 

LA valdes till att justera protokollet

§ 150 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

§ 151 Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp och godkändes 

§ 152 Rapport från sekreteraren

Mail har inkommit från medlem, beträffande ohälsosam avel. Styrelsen beslutar att 
lämna ärendet vidare till Avelsrådet.

Mail från samma medlem med kritik angående kostnaderna för Ryska Posten.    
Styrelsen svarar att 2017 är ett försöksår för Ryska Posten, man måste ge ut 4 nummer
enligt lag för att få det momsfritt.  

§ 153 Rapport från kassören  

LH rapporterar att saldot på kontot är 85487,88 och att det har blivit 11 nya 
medlemmar sedan förra mötet.



§ 154 Rapport från Aktiva gruppen

MA meddelar att hemsidan är uppdaterad när det gäller ”Aktiva RT” Förhoppningsvis 
kommer det in mer att fylla hemsidan med angående aktiva hundar.

§ 155 Jubileum

4/6-17 Jubileums träff i Norrköping LA roddar med underhållningen. MA kommer att 
ha uppvisning och man kan prova på olika aktiviteter.

5/6-17 Utställning i samband med SKK.

§ 156  Ryska Posten

Ryska Posten är skickad till tryckeriet och beräknas komma ut i mitten av april.

§ 157  Specialen

Bolonka klubben har  ännu inte hört av sig.                                                                               

Vår special blir i samband med Minigruppens utställning i Sthlms området 26/8-17

§ 158 Övriga frågor,  Poängräkningen mm

Poängräkningen, styrelsen godkände förslaget som har tagits fram.  Se bilaga eller 
hemsidan för de hur det räknas.

Nationella Russkiy Toy dagen införs, det blir den 12/6 varje år

Kurs i Föreningsteknik 13/5-17, LH, AC, LA anmäls.

Avelsrådskonferens inställd, nytt datum 15/10-17

Protokoll kommer endast att finnas på hemsidan, det krävs lösenord för att kunna läsa
dem. MA kommer att lösa det på hemsidan inom det snaraste, sedan mailas lösenord 
ut till medlemmarna.

Nya RT ägare skall få brev med info om vår klubb. EB sköter detta

Hanhundsregister- FIA får i uppdrag att undersöka om det finns intresse bland 
medlemmarna.

Diplom till alla hundar som har anmält sitt championat till SKK. Mailas ut och 
publiceras i Ryska Posten, EB ordnar detta.

Domänkontakt Binero (Webbhotell) LH står som kontakt här.

§ 159 Nästa styrelsemöte 

Telefonmöte 2/5 kl 19,00

§ 160 Mötets avslutande 



AC avslutade mötet.

Sekreterare ___________________________________

Justerare ______________________________________


