
Svenska Russkiy Toy Klubben 2018-03-08. Telefonmöte 20:00

Närvarande: AC (Annelie Cederlöf), LH (Lisa Henze), FA (Ann-Sofie/Fia Andersson), MA (Marie Andersson), TK
(Tehri Kavén)

§ Mötets öppnande: Ordf AC öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§265 Dagordningen godkändes

§266 Protokollförare Ann-Sofie Andersson

§267 Protokolljusterare. Protokollet justeras omedelbart.

§268 Genomgång av föregående mötesprotokoll:
Rättelse §262. Marie A åtog sig ansvar för att publicera protokoll på hemsidan samt kontrollera hemside-mail, 
inte att vara webbansvarig som det står skrivet i protokollet. Protokollet godkändes därmed och lades till 
handlingarna.

§269 Kommittéer, rapporter och beslut:

Ordförande:
a. Istället för att klubben ska sponsra vissa utvalda sjukdomar/undersökningar så diskuteras att starta en slags 
"fond" med namn tex Hälsokällan, där medlemmar ansöker om bidrag för tex ögonlysningar exempelvis av 
hund över 8 år osv. Hälsokällan kommer att växa om den ej används och om många söker bidrag eller klubben 
vill anordna något mer kostsamt så blir den tömd tills nästa år då, den fylls på igen. Detta kommer att räknas in 
i budgetplaneringen inför kommande verksamhetsår och reglerna kring detta kommer att skapas vid ett senare 
tillfälle. Det diskuterades även att en ev "arbetarkälla" ska finnas.

b. Enligt styrelsens tidigare diskussioner, gemensamma vilja och förhoppning kan det bli verklighet att kunna 
erbjuda veterinär med specialistkompetens för ögonundersökning och patella undersökning i samband med 
rasspecial 2018. Det har etablerats en mailkontakt med ev veterinär som kan komma att genomföra detta via 
Marie Johansson där svar inväntas i april. Andra alternativ kan ev också finnas.

c. Klubben har numera 2 st licenserade handledare för att utbilda i SKKs uppfödarutbildning.

Sekreterare:
Ordf meddelar inkomna mail.
a. Inbjudan av franskbulldogklubb till föreläsning 21 apr-18 med vet Ole Frykman, med fokus på bla patella. AC 
publicerar.

b. Remiss av reviderad rasstandard för Russkiy Toy har inkommit. AC publicerar.

c. En medlem har ansökt om sponsring av ögonlysning på flertalet av sina hundar men det är ej aktuellt att 
klubben bidrar med detta.

d. En medlem har skickat in sina åsikter och tankar kring rasens ögonsjukdomar/ ögonundersökningar etc. 
Styrelsen uppskattar att det finns engagerade medlemmar och tackar.

e. Två medlemmar har mailat en del frågor gällande poänglistor och fått svar av de som är ansvariga 
poängberäknare.

c. Medlem har ansökt om bidrag för Bph.



Kassör:
Kassören meddelar om SKK´s medlemsservice online där SRTK numer ingår.

BPH:
SDHK har mailat en del uppgifter om detta som ska läggas ut på hemsidan. AC ansvarar för att det läggs ut. 
Klubben behöver någon som åtar sig att vara "BPH" ansvarig vilket AC tar på sig att efterfråga.

Avel:
Erik Muskus har nu intagit en roll som "ögonansvarig" och är klubbens kontaktperson i ämnet och står i 
direktkontakt med bla SSVO där det finns en "ögonpanel" dvs en grupp veterinärer med specialistkompetens i 
ämnet. Han har ett fortsatt samarbete med de andra rasklubbarna i Norden som tidigare avelsansvarig startat. 
Han undersöker nu om/hur det ev kan skapas en dna-bank för vår ras. Han har även del hjälp av engagerade 
medlemmar, vilket är mycket uppskattat. Klubben har sedan länge ett fint samarbete med Erik då han alltid är 
mycket trevlig och hjälpsam och välkomnar honom varmt.

Ryska Posten:
RP har utkommit i 4 st exemplar som det var bestämt enligt verksamhetsplanen. Nu återstår att låta 
årsmötet/medlemmarna få rösta om den ska ges ut i framtiden. Kassören kommer att delge medlemmarna 
kostnader etc kring tidningen på årsmötet.

§270 Redovisning och fastställande av beslut:
a. Styrelsen har 18-02-05 beslutat att för att få valphänvisning via klubben så ska bägge föräldradjuren vara 
ögonlysta. Intyget får ej vara äldre än ett år. Beslutet grundar sig på äldre material som tidigare styrelse samt 
medlemmar samlat in och beslutet grundar sig nu även på nytt material som styrelsen samlat in, statistik och 
ökat antal div diagnoser samt att ett nordiskt samarbete påbörjats och det är av stor vikt att vi följer våra 
grannländer för att överhuvudtaget kunna ha ett samarbete. Beslutet är taget med en önskan om att sittande 
styrelse gör en utvärdering inför nästa föreningsår.

b. Styrelsen har beslutat att Skks medlemsservice online ska användas då arbetsbördan kring medlemskap etc 
är alldeles för hög vilket under lång tid orsakat trasslig hantering av medlemskap och dessutom orsakat att 
medlemsantalet tidigare år beräknats felaktigt. Kassören kommer att redogöra för denna online-service på 
kommande årsmöte samt redogöra för hur medlemsantalet blivit fel beräknat de tidigare åren och nu blir korrekt
beräknat.

c. Beslutat att en del av klubbens pengar ska tillhöra "Hälsokällan" vilket kommer att redovisas i budgetplanen.

§271 Summering av dagens möte. Highlights till Hemsida & Facebook:
a. uppmana medlemmar att förnya medlemskap och uppfödare att betala valpgåvomedlemsskap.
b. Annonsera ut inbjudan till föreläsning av "frallaklubben".
c. Publicera den senaste standarden som nu reviderats till svenska.
d. Informera gällande kommande on-line medlemshantering.
e. efterlysa bph-ansvarig
d. publicera ny info om bph

§272 Övrigt:
Noterat att fel uppgifter står angett om rasspecialen 2018 i tidigare protokoll. Korrekt ska vara 18-08-26 
Backamo/Ljungskile. Dock står det rätt skrivet på hemsida och fb.

§273 Mötets avslutande: Ordförande AC avslutade mötet


