Svenska Russkiy Toy Klubben 2018-01-09. Telefonmöte 20:00
Närvarande: Annelie Cederlöf (AC), Lisa Henze (LH), Ann-Sofie, Fia, Andersson (FA), Marie Andersson
(MA), Terhi Kavén (TK)

§255 Mötets öppnande: Ordförande AC öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§256 Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes

§257 Val av protokollförare: Marie Andersson

§258 Val av protokolljusterare: Protokolljusterare behövs ej då protokoll justeras omedelbart.

§259 Genomgång av föregående mötesprotokoll: Mötesprotokollet godkändes och lades därmed till
handlingarna

§260 Kommittéer, rapporter och beslut:
1. Ordförande informerar
a. Rasmontern på Hundmässan 2017 bemannades, sköttes, representerades på absolut bästa tänkbara sätt
tack vare ett stort antal engagerade medlemmar. Inga kostnader för montern detta år, förutom
monterkostnaden, då allt material som användes fanns sedan tidigare evenemang där klubben investerat i
rekvisita som går att återanvända.
b. SDHK efterfrågar medlemsantal hos samtliga rasklubbar. Excelfil med antal kommer att skickas ut som
ska fyllas i och sändas åter. Kassören LH kommer att sköta detta.
c. Styrelsen är fulltalig men saknar sekreterare då den avsagt sig sitt uppdrag. Vi tackar för dennes insats.
d. SDHK har nu en ny utställningsansvarig som heter Therese Löf. Hennes kontaktuppgifter: Löfs Konsult,
Kalkvägen1,69272 Kumla, tel 070-2503223, info@lofskonsult.se
e. AC har genomfört 2-dagars-utbildning CUA= Certifierad UtställningsAnsvarig, vilket är viktigt då varje
rasklubb bör ha en sådan.
f. Diskuterades kring eventuell mätning och vägning då och då av vår ras.
2. Kassören informerar: Diskuterade medlemshantering via SKK. Styrelsen beslutar att SRTK ska använda
sig av SKK:s medlemssystem för att underlätta hanteringen när medlemsantalet ökar.
3. Aktiva informerar: Inget att rapportera
4. BPH informerar: Inga ansökningar om BPH-bidrag har inkommit.
5. Ryska Posten informerar: Fler redaktörer och mer material behövs.

§261 Redovisning och fastställande av beslut:
1. Vidareutbildning på vår ras för Karin Sjöholm Östlund har godkänts.
2. Styrelsen har tillsammans med avelsråd beslutat att alla hundar som går i avel ska vara ögonlysta innan
parning för att få valphänvisning via klubben. Intygen får ej vara äldre än ett år. Utvärdering efter ett år. Detta
beslut revs snabbt upp, med syfte att snart återkomma gällande ämnet igen, då beslutet ställde till med en
mycket stor oreda som ej är acceptabel och med risk att förlora många medlemmar, vilket ej är
överensstämmande med våra förenings-stadgar etc där styrelsens/klubbens uppgift är att främja intresse för
rasen samt eftersträva fler medlemmar. Frågan tas upp igen snarast.

§262 Summering av dagens möte. Highlights till Hemsida & Facebook
1. Diskuterades att hemsidan är under all kritik. Marie Andersson tar på sig rollen som webbansvarig.
2. Diskuterades kring klubbens fb-sida som nu är öppen för alla, inte bara öppen för skk/srtk-medlemmar.
3. Efterlysa mer material samt redaktör till RP på fb. samt hemsida.
4. Styrelsen konstaterar att trots en hel del turbulens som inkommit "utifrån" senaste tiden, så har styrelsen
god arbetsro och arbetar gemensamt vidare.
5. Diskuterar ögonsjukdomar, ögonlysning etc och ordförande ska undersöka om det går att ordna så att
patella samt ögonlysare finns på plats i samband med rasspecialen i Moheda 5 maj. Diskuterar eventuell
sponsring till ögonlysningar. SRTK utreder möjligheterna kring sponsring så att blod från eventuellt "sjuka
hundar" skickas på klubbens bekostnad till ett laboratorium. Frågan kommer att diskuteras vidare med SKK.
6. Diskuterar Legg Calve Perthes sk Leg Pertes, som verkar dyka upp titt som tätt men ej finns registrerat
någonstans.
7. Diskuterar de fina år av gemenskap som varit och som för tillfället utbytts mot ett tråkigt klimat.

§263 Nästa möte: 2018-02-09 kl 20:00

§264 Mötets avslutande: Ordförande AC avslutade mötet

