Svenska Russkiy Toy Klubben 2017-11-21. Telefonmöte 12:00
Närvarande: AC (Annelie Cederlöf) LH, (Lisa Henze), FA (Ann-Sofie Fia Andersson), MA (Marie
Andersson), TK (Terhi Kave´n)
§244 Mötets öppnande Ordf AC öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§245 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes
§246 Val av protokollförare Protokollförare: L H
§247 Val av protokolljusterare Protokolljusterare: Ordf och TK
§248 Genomgång av föregående mötesprotokoll Ändring i protokoll 2017-10-22 Styrelsen hade
röstat enligt majoritet om att avelsråd skulle deltaga på SDHK´s avelsrådskonferens samt få resa
och hotell betalt av SRTK.. Samtliga i styrelsen röstade för förslaget förutom LA samt EB som
avstod från att rösta. Protokollet godkändes därmed och lades till handlingarna.
§249 Kommitteér, rapporter och beslut Ordförande: Ordf informerar att Norska Russkiy Toy
klubben frågat om de kan få använda det svenska RAS-kompendiumet. Styrelsen är eniga om att
de får använda det men att det då tydligt ska framgå att det är det svenska kompendiumet de
använder sig av. LA har avsagt sig sitt uppdrag och SRTK tackar för dennes insats. Styrelsen
beslutar att även i fortsättningen använda chatten för ev snabba beslut mellan ordinarie möten.
Sekreterare: Närvarar ej. Kassör: Kassören informerar om att klubben har fortsatt god ekonomi
och denne ska rådgöra med expertis huruvida ev siffror bör presenteras mellan årsmöten. Aktiva:
MA informerar att hemsidan är uppdaterad gällande ämnet och att det redan smids planer inför
nästa år. Avel: ALN närvarar ej men hälsar att denna fått igenom ett Nordiskt samarbete gällande
hälsofrågar med rasklubbarna i Finland och Norge. UB har allt gällande RAS under kontroll och
EM hjälper till med datorer/teknik så RAS-kompendiumet bör vara helt färdigställt och klart för
publicering inom mycket kort tid. BPH: FA informerar att det ej finns något nytt. Ryska Posten:
Arbeter fortlöper fint. Uppmaning fr redaktionen att övriga i styrelsen bör hjälpa till och dela
inlägg som görs gällande annonser och sista manusdag nu 1/12 och även kommande i framtiden.
§250 Redovisning och fastställande av beslut: Styrelsen tillstyrker Maritha Östlund Holmstens

ansökan om vidareutbildning på Russkiy Toy. Beslutar att AC går CUA kursen och att SRTK
bekostar den a 1600 kr. Beslutar att MA ansvarar för att publicera protokoll på hemsida.
§251 Summering av dagens möte. Highlights till Hemsida & Facebook AC åtar sig att efterfråga
mer material till RP och göra hemsidan mer "julig"
§252 Övrigt: Inget under punkt övrigt har tillkommit.
§253 Nästa möte: 2017-12-11 kl. 20.00
§254 Mötets avslutande: Ordförande AC avslutade mötet

