Protokoll, SRTK Svensk1 Russkiy Toy Klubben
Telefonmöte 2018–06-14
NBrv1r1nde: (AA)Ann-Sofie Andersson, (SC) Sofi1 Cichini, (TK) Terhi K1ve ́ n,
(AC) Annelie Cederlöf
Mötets öppn1nde: Ordför1nde AC öppn1r mötet
§ 29. GodkBnn1nde 1v d1gordning: D1gordningen godkBndes
§ 30. V1l 1v protokollför1re : Sekr TK
§ 31. V1l 1v protokolljuster1re: Ordf AC och sekr TK
§32. GenomgXng 1v föregXende mötesprotokoll:
Ändring 1v d1tum för nBst1 möte till d1gens d1tum.
FöregXende protokoll godkBndes och l1des till h1ndling1rn1
§33. Kommitteér, r1pporter och beslut
Ordför1nde:
VeterinBr K1rin Nym1n med speci1listkompetens 1tt undersök1 ögon- och
knBn h1r t1ck1t j1 till 1tt 1rbet1 i s1mb1nd med vXr r1sspeci1l 26/8. Pris
p1tell1undersökn 250 kr. Pris ögonlysn 650 kr. Rum för dett1 finns bok1t 1v
srtk pX omrXdet. Informer1r om 1tt remisstiden för r1sens ny1 r1sst1nd1rd v1r
1 juni och invBnt1r sv1r fr skk om ok 1tt den blivit godkBnd och ok 1tt
publicer1. FöreslXr diplom till de som genomfört B1h.
Viceordför1nde:
Informer1r om Rysk1 Posten online som i fr1mtiden sk1 finn1s tillgBnglig vi1
lösenord för klubbens medlemm1r. Informer1r om fototBvling. Diskussion om
revidering 1v RAS. H1r uppd1ter1t m1illist1 utifrXn medlemslist1.
Sekreter1re:
Medlem/uppföd1re hört 1v sig dX dennes lBnk ej funger1r pX uppföd1rlist1n.
LBnk l1g1des omedelb1rt.
Inbjud1n till förelBsning med Ole Frykm1n.
Informer1r om medlem med fundering kring RAS
Informer1r om medlem med fundering kring BPH och ekonomiskt bidr1g
Informer1r om inbjud1n till föreningsteknik i SkellefteX. Styrelsen invBnt1r ett
fr1mtid1 försl1g nBrm1re dBr de bor.
informer1r om inbjud1n till förelBsning: hundgenetikgruppen, 20 okt, upps1l1.
Ej kl1rt Bn med ex1kt1 delt1g1re ur styrelsen.
Informer1r om m1il fr sk1 gBll1nde Xrets r1smonter, r1sp1r1d etc. Diskussion
om dett1 sk1 ordn1s eller ej i Xr okl1rt och hBnger pX medlemm1rs
eng1gem1ng. Informer1r om m1il dBr r1sklubben k1n 1nsök1 om 1tt v1r1
teknisk med1rr1ngör 2019.
Informer1r om brev frXn Per-Inge Joh1nsson som 1vs1gt sig sin1 Xt1g1nden
som servicem1n för sdhk. Ny kont1kt Kenneth Gust1vsson finns pX sdhk.net.
Ny1 ch1mpion1t och titl1r hBmt1s 1v Ev1 Bloom vi1 skk en gXng per mXn. EB
h1r Bven uppd1ter1t poBnglistorn1 för utst. Ny1 1uktoris1tioner/

exteriördom1re: C1rin1 Andersson R1pp (utökning 1v r1sregister vi1 elev- och
1spir1nttjBnstgöring). Joh1n Andersson (utökning 1v r1sregister vi1
ex1min1tion. Sonj1 Björklund (utökning 1v r1sregister vi1 elev- och
1spir1nttjBnstgöring). M1rtin Joh1nsson ( utökning 1v r1sregister vi1 elev- och
1spir1nttjBnstgöring). Tord Lundborg Z11r (utökning 1v r1sregister vi1
ex1min1tion efter bedömning vid utstBllning)
K1ssör:
Ej nBrv1r1nde men info finns om 1tt medlemsservice vi1 skk funger1r, sX Bven
infon om det pX klubbens hemsid1. PXminner 1tt srtk Br teknisk 1rr högbo sept
2018. Informer1t om missnöjd uppföd1re som medvetet ej Br medlem och vill
BndX fX stX med pX uppföd1rlist1n. Det Br end1st medlemm1r som fXr stX med
pX uppföd1rlist1n. Denne vill 1tt srtk t1r bort den som uppföd1re ur
kenneln1mn dX de Br tvX personer som inneh1r kenneln1mnet, men det k1n
end1st kennelBg1ren sjBlv gör1 hos skk.
Avel:
Klubben h1r bXde ringt och skick1t m1il till SLU i hopp om s1m1rbete gBll1nde
ev f1ststBll1nde 1v dn1 för vXr r1s specifikt för PRA, men ej erhXllit nXgon
Xterkoppling. Et1bler1d kont1kt finns hos Optiken gBll1nde ev f1ststBll1nde
dn1/PRA. Yvonne S1ndberg Åberg inneh1r uppgifter, sköter kont1kten och
hXller r1sklubben underrBtt1d vid ev nyheter.
Arbet1nde:
NBrv1r1r ej. Inget nytt 1tt r1pporter1.
BPH:
NBrv1r1r ej men inform finns om 1tt BPH-nyheter fr sdhk publicer1s
kontinuerligt pX klubbens hemsid1. Srtk-medlem 1nsökt om bidr1g som
bet1l1s ut.
Web: tvX st ny1 kennl1r h1r hört 1v sig och vill stX med pX uppföd1rlist1n.
§34. Redovisning och f1ststBll1nde 1v beslut:
S1mtlig1 i styrelsen forsBtter 1tt hjBlps Xt nBr/om det behövs, för 1ll1s trevn1d,
med moderering 1v klubbens f1cebooksid1 och s1mtlig1 hjBlps Xt med
uppd1tering 1v hemsid1. Styrelsen h1r som det tidig1re nBmnts en ch1tt för
bl1 dett1. SC 1nsv1r1t för trBff i s1mb1nd med Svensk1 Russkiy Toy d1gen i
sthlm och glBdj1nde Br 1tt flert1let medlemm1r h1r ordn1t eget fir1nde.
Beslut1t i ch1tt om 1tt frXg1 pX fb om intresse finns för mBtning,vBgning ut1n
n1mn end1st kön och Xlder i syfte 1tt 1nvBnd1 som dokument1tion, följ1
utveckling. M1joritet sv1r1t j1. Beslut1r 1tt som mXl 1tt genomför1 dett1 i
s1mb1nd med speci1l, men ej vid lXgt 1nt1l delt1g1nde.Beslut1r 1tt diplom sk1
gör1s till de som genomfört Bph och 1tt de sk1 finn1s tillgBnglig1 online.
Förtydlig1 befintlig info pX hemsid1 om 1tt 1ll1 pX uppföd1rlist1n Br
medlemm1r i srtk.
§35. Summering 1v d1gens möte. Highlights till Hemsid1 & F1cebook
R1sst1nd1rd, klubben invBnt1r sv1r om 1tt remisstiden p1sser1t sX 1tt den k1n
publicer1s. AC 1nsv1r1r 1tt den lBggs ut synligt pX hemsid1 och f1cebook.
LBgg1 ut info om hundgenetikgruppens förelBsning pX hemsid1 o fb. Hemsid1

uppd1ter1d med ny1 uppf , info om r1sspeci1l, poBnglistor för utst.
Medlems1nsv1rig kontroller1r sX 1tt de som stXr med pX uppföd1rlist1n Br
medlemm1r.
§36. Övrigt: Styrelsen h1r 1rbetsro.
§37. NBst1 möte: 18-07-23
§38. Mötets 1vslut1nde: Ordför1nden 1vslut1r mötet.

