
Svenska Russkiy Toy Klubben 2017-10-22. Telefonmöte 12:00

Närvarande: Annelie Cederlöf (AC), Fia Andersson (FA), Terhi Kavén (TK) Eva Bloom (EB) Anna-
Lena Nilsson (ALN)

§ 219 Mötets öppnande, AC öppnade mötet

§ 220 AC valdes till mötesordförande

§ 221 EB valdes till sekreterare

§ 222 FA valdes till justerare 

§ 223 Dagordningen godkändes

§ 224 Föregående protokoll godkändes

§ 225 Rapport/info från Avelsrådet Anna Lena Nilsson
ALN och AC har deltagit i avelskonferens anordnad av SDHK. ALN informerade om de olika 
föreläsningarna. 
RAS dokumentet, ALN kontaktar Ulrika Brattberger Ekstrand för att få klart det sista, Ulrika har det
klart, skall bara skrivas/bearbetas om i rätt ”datorformat”
ALN, hade ett förslag om ett nordiskt samarbete m NO och FI ang hälsofrågor. AC hade ett info 
dokument som hon mailar ut till styrelsen. ALN undersöker mera till nästa styrelsemöte. Styrelsen 
ställde sig positiva till förslaget.
Hälsoenkät online, Mopsklubben, FI kennelklubben har något liknade AC och ALN kollar upp och 
det tas också upp på nästa styrelsemöte.
Diskuterades gällande att ha en ev våg på utställningar kom också upp från ALN, vilket styrelsen 
ställde sig positiva till, detta skulle ex ske på vår special, inte på varje utställning. För att följa hur 
vikten ser ut och hur den ev förändras. Dock inget beslut taget.
Diskuterades om att ha utställningskritiker på hemsidan.
ALN lämnar här mötet

§ 226 Rapport från Aktiva, ingen från Aktiva deltog på mötet



§ 227 Rapport från Ordförande
Vice ordförande sjuk Lena Anjou (LA), så suppleant går in istället tills vidare. AC kontaktar LA igen 
då det råder vissa oklarheter i styrelsen om infon emellan olika deltagare.

§ 228 Valpgåvor, AC ser till så att det läggs ut på hemsidan, vilka kennlar som har betalat in 
valpgåvor för sina valpköpare. 

§ 229 Bilder
AC kontaktar SKK angående nya bilder på RT på SKKs hemsida ”köpa hund”. 
”Smygreklam” på hemsidan då det syns kennelloggor på vissa bilder. AC fixar till.

§ 230 Protokoll, arbetsgång mm
Protokoll skall läggas ut på hemsidan max 2 veckor efter genomfört styrelsemöte. Marie får 
ansvaret att se till så att de finns där.

§ 231 Stockholm Hundmässa, monter och rasparad
AC ansvarig för montern
Lena E sköter bemanningsschemat. Samma inredning som föregående år. EB ber Erik om hjälp 
med dator och något bildspel som kan rulla.
Rasparad, Lisa Henze ansvarar

§ 232 Årsmöte 2018
24 mars på Scandic Nord i Norrköping, Återkommer om tid. Per-Inge är tillfrågad och har 
godkänt att han kan agera mötesordförande.

§ 233 Rasspecial 2018. Specialen kommer att vara i Backamo, i samband med SDHK Minigruppens
utställning

§ 234 Rasspecial 2019, Specialen kommer att vara i Askersund i samband med SDHK 
Minigruppens utställning.

§ 235 Teknisk arrangör SDHK Högbo 2/9-2018, Lisa Henze och TK ansvarar för bemanningen och 
kontakter med SDHK.

§ 236 Mailadresser, skall användas i största möjliga mån för utskick mellan styrelsemedlemmar

§ 237 Arbetsbeskrivning. AC har gjort förslag, övriga styrelsemedlemmar läser igenom till nästa 
möte och återkommer med synpunkter.

§ 238 Ryska Posten, Autosvar på mailen. Alla inskickade bidrag kommer inte alltid med i nästa 
nummer, det kan bero på fyllnadsgrad mm. Betalda annonser kommer med i efterföljande 
nummer.
Ny redaktör från årsskiftet är Felicia Nilsson



§ 239 Rapport från kassör, ingen rapport kassör deltog ej

§ 240 Rapport från Sekreterare, CUA utbildning. AC vill gå. 

§ 241 Övriga frågor
FA ställer ej upp för omval 2018 pga bebis.
AC har tillsatt ALN som avelsråd. Dessa båda är anmälda och har nu deltagit i avelskonferensen 
den 15/10 anordnad av SDHK. I samband med anmälan av ALN till konferensen beslutade AC att 
SRTK skulle stå för flyg och boende för ALN.

§ 242 Nästa styrelsemöte, telefonmöte 22/11 kl 20:00

§ 243 Mötets avslutande, AC avslutade mötet.

Sekreterare _________________________________
Eva Bloom

Justerare ____________________________________
Fia Andersson 


