Styrelsemöte 2018–08-20
Protokoll 2018–08-20, telefonmöte 20.00
SRTK, Svenska Russkiy Toy Klubben

Närvarande: (AA)Ann-Sofie Andersson, (SC) Sofia Cichini, (AC) Annelie Cederlöf, (JM) Jemma
Carpenter
Mötets öppnande: Ordförande AC öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 39. Godkännande av dagordning:
Dagordningen godkändes § 40. Val av protokollförare :
AC, AA
§ 41. Val av protokolljusterare:
AC, AA
§42. Genomgång av föregående mötesprotokoll:
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna
§43. Kommitteér, rapporter och beslut
Ordförande:
Informerar om att pga för få intresserade så har ögonlysningstillfället med veterinär i samband
med rasspecial ställts in. Allt inför rasspecial klart. AC ansvarar för dess genomförande. Föreslår
att alla sponsorer ska synas på fb, hemsida. Publicering av rasstandarden som är översatt och
godkänd inväntas ännu på skk´s hemsida. Informerar om hälsoenkät gällande
förlossningskomplikationer, utifrån RAS. Diskuterar om rasmonter i dec. Föreslår att länkar till
kennlars fb-sidor ska läggas upp på hemsidan.
Viceordförande:
Informerar om revidering av RAS.
Informerar om arbete kring medlemslistor, skk medlemsservice etc. Diskuteras kring detta.
Sekreterare:
Närvarar ej men info finns om att Skk erbjuder utbildning i föreningsteknik och SC och JC är
intresserade av detta. Det erbjuds även avelsfunktionärsutbildning av skk som SC, JC och AA vill
gå.
Informerar om mail där rasklubben kan ansöka om att vara teknisk medarrangör 2019.
Informerar om att brush-up-utbildning för CUA erbjuds. Informerar även om info från skk
gällande filtrering av raser på köpahund.se. sdhk vädjar till rasklubbar att skylta med utst etc på
hemsidor, sociala medier mm.
Inkommit förfrågan om att ordna officiell utst 2020.
Kassör:
Ej närvarande men info finns om medlem och fd medlem som är missnöjda gällande
bestämmelserna om att samtliga ska vara medlemmar för att få stå med på uppfödarlistan.
Avel:
Information om blod, dna mm har inkommit etc. Se bifogade dokument
Arbetande: Närvarar ej. Inget nytt att rapportera.
BPH:

Inget nytt att rapportera mer än att BPH-diplomen som publiceras på fb-sidan kontinuerligt är
uppskattade av medlemmarna. Nu totalt 22 st genomförda BPH.
§44. Redovisning och fastställande av beslut:
Beslutas att det blir rasmonter 2018. Ansvarar för den gör AA, JC, AC. AC anmäler och betalar
monterplats. För allas trevnad beslutas att låta kennelnamn stå med på uppfödarlista trots att
den ena kennelinnehavaren ej är medlem. Beslutar att kennlars fb-sidor ska ligga som länk på
uppflista, hemsidan. Beslutar att sponsorer av rasspecial ska synas, tackas på fb och hemsida. JC
delar enligt sdhks förfrågan deras inlägg på fb om utställning i timrå. Beslutar att klubben ska
ansöka om att få vara sdhk-teknisk medarrangör 2019, AC ansvarar för att ansökan skickas in.
Beslutar att ej ansöka om att ordna officiell utställning 2020. Hälsoenkät om
förlossningskomplikationer, grundat på RAS, ska nå medlemmar inom kort.
§45. Summering av dagens möte.
Highlights till Hemsida & Facebook:
Kennlars fb-länkar på hemsidan, uppflistan. AC ansvarar för att de publiceras. Sponsorer av
rasspecial ska tackas, synas på fb och hemsida, AC ansvarar för att det publiceras. JC delar inlägg
på fb om utst Timrå.

§46. Övrigt: §47. Nästa möte: 2018-10-01 kl. 20.00 §48. Mötets avslutande: Ordföranden
avslutar mötet.

