
Styrelsemöte för Svenska Russkiy Toy Klubben den 2017-05-15. Telefonmöte kl 20,00

Närvarande Lena Anjou, (LA) Fia Andersson (FA), Lisa Henze (LH), Marie Andersson (MA), Eva Bloom 
(EB)

§ 161 Mötets öppnande 

§ 162 LA valdes till mötesordförande

§ 163 EB valdes till sekreterare

§ 164 FA valdes till justerare 

§ 165 Dagordningen godkändes 

§ 166 Föregående protokoll lästes igenom och godkändes 

§ 167 Rapport från sekreteraren

Mail från medlem angående ”oseriösa valpfabriker”  Medlem vill att vi länkar till  en namninsamling 
på SRTK:s facebook sida. Styrelsen beslutar enhälligt att inga listor för underskrift skall finnas på 
klubbens sida hur gott ändamålet än är. Då det online finns hur många forum som helst för detta 
ändamål är det enkelt för enskilda medlemmar att dela dylikt vidare.

Mail fr SDHK angående önskemål om förslag på föreläsare på avelskonferensen den 18-19 november.
SRTK föreslår Rebecka Frey och någon som föreläser angående nedärvning av färg och tecken.

Inbjudan till Minigruppens utställning 26/8-17. Denna publiceras på hemsidan och i Ryska Posten.

§ 168 Rapport från kassören

Konto 75519,88

1300,-Valpgåvomedlemskap

10380,- Medlemsavgifter

500,-Familjemedlemmar

 Beräknat resultat tom nu -11825,-

Kassören har varit på en mycket givande styrelseutbildning anordnad av SKK.



Redovisningsprincipen ändras, så att allt bokförs på det år där det hör hemma. Ex. Bokförs 
medlemsavgifter på det året medlemskapet gäller även om det betalas in i ex. December.

Nya mallar skapade för Fakturor och Reseräkningar mm

Förslag om att att låta SKK ta hand om medlemshanteringen, kostnad ca30,-/medlem och år. 
Styrelsen funderar på detta och fattar beslut på nästa möte.

Kontrolluppgifter kommer fortsättningsvis att skickas in till skatteverket.

§ 169 Rapport från Aktiva gruppen

MA rapporterade att hon hade varit på promenad med SRTK ägare i Skåne, där hon även visade och 
lärde ut en del trix. Mycket uppskattat av deltagarna

§ 170 Jubileum

24 anmälda till Jubileums middagen. Allt flyter på med arrangemanget och priser kommer in från 
sponsorer.

§ 171 Ryska Posten

Sista manusdag 31/5. Dock kommer det ett reportage från Jubileumet också. Annonser och 
reportage kommer in, så allt flyter på.

§ 172 Specialen

§ 173 Övriga frågor,  RAS mm

Alkoholpolicy kommer att tillämpas vid evenemang.

Ryska Posten på hemsidan, tillgängligt bara för medlemmar. Frågan bordlades till nästa möte.

§ 174 Nästa styrelsemöte hålls på utställningen i Norrköping

§ 175 Mötets avslutande LA avslutade mötet

Sekreterare ___________________________________

Justerare ______________________________________


