
Styrelsemöte 2018–11-19 2018, telefonmöte 20.00
SRTK, Svensk< Russkiy Toy Klubben

NArv<r<nde: AC, A-S A, LH, SC
Mötets öppn<nde: Ordför<nde hAls<r <ll< vAlkomn< och förkl<r<r mötet 
öppn<t.

§ 48. GodkAnn<nde <v d<gordning: 
D<gordningen godkAndes

§ 49. V<l <v protokollför<re : AC

§ 50. V<l <v protokolljuster<re: A-S A, LH

§51. GenomgUng <v föregUende mötesprotokoll: 
Pl<ner<t mötesd<tum Andr<s till d<gens d<tum. Protokollet godkAndes och 
l<des till h<ndling<rn<.

§52. Kommitteér, r<pporter och beslut 
Ordför<nde: Revider<t RAS godkAnt <v Sdhk, h<ndlAggs <v AK, Skk i febru<ri 
nAr de dU s<mm<ntrAder. Informer<r om <tt den g<ml< direktkont<kten med 
rysk< r<sklubben ”f<llit mell<n stol<rn<” efter förre ordf h<stig< bortgUng och 
<tt srtk nu UterupprAtt<t direktkont<kten vi< den skrivelse som styrelsen 
beslut<t om (vi< ch<tt) s<mt skick<t. Diskuter<des kring personer som stAller 
upp och Ar klubben behjAlplig men ocksU vill h< det personlig< ordet fritt pU 
soci<l< medier etc. Diskuter<des kring styrelsemedlemm<r, fb, ch<tt etc. 
FöreslUr medlemsmöte i s<mb<nd med mAss<. Informer<r om <tt SDHK flytt<t 
utstAllning till Stox< sU srtk r<sspeci<l -19 blir dArmed ocksU förflytt<t till 
Stox<. Informer<r och diskuter<r kring köp<hund.se.  Informer<r och diskuter<r 
gAll<nde sdhk´s komm<nde r<s-info-broschyr. Informer<r om <tt Srtk och 
Srtbk Ar teknisk< s<m<rr 2019 i s<mb<nd med utstAllning i S<ndviken. 

Viceordför<nde: R<smonterschem< komplett. M<illistor s<mt medlemslistor h<r 
Uter fUtt noggr<nn genomgUng <v denne. Informer<r om dennes ofrivillig< och 
stor< <rbetsbörd< som Uterkommer dU <ndr< i styrelsen ej genomför de 
uppgifter de Ut<git sig.

K<ssör: Informer<r om <tt utgiftspostern< enligt berAkn<d budget ej uppnUtts 
och <tt det dArför finns peng<r kv<r <tt <nvAnd<, om behovet finns. K<ss<n 
god. Diskuter<s kring skk medlemsservice. Diskuter<s kring dennes hAls< och 
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frUnv<ro under Uret. Lis< Henze 19810613-0126 vAljer <tt lAmn< sitt uppdr<g 
och lAmn<r mötet. Srtk t<ck<r för dennes <rbetsins<ts frUn Uren som gUtt. 
Annelie Cederlöf 19681104-7205 Ar nu ens<m kv<rv<r<nde firm<teckn<re.

Avel: Diskuter<des kring ev <velspolicy. Kommer <tt diskuter<s vid<re med 
medlemm<r / uppföd<re.

Arbet<nde:
BPH: informer<r om <tt Srtk h<r bet<l<t ut / <nsökt om bidr<g.

§53. Redovisning och f<ststAll<nde <v beslut:  Att <nnonser< i RP online kost<r 
99 kr (helsid<). SC h<r t<git pU sig <tt kont<kt< de uppföd<re som ej Ar 
medlemm<r och stUr som uppföd<re pU köp<hund.se men h<r ej möjlighet <tt 
genomför< dett< dU denne s<kn<r d<tor, A-S A t<r pU sig dett< och <nsv<r<r 
för <tt det blir genomfört. Styrelsen h<r vi< ch<tt beslut<t <tt kont<kt< rysk< 
r<sklubben med förhoppning om <tt UterupprAtt< en direktkont<kt vilket 
besv<r<des sn<bbt och positivt. Skrivelsen godkAnd <v styrelsen inn<n skick. 
Sv<r fr rysk< r<sklubben h<r inkommit med frUgor som sk< sv<r<s pU, 
formuler<s och godkAnn<s <v styrelsen inn<n de skick<s. AC skriver försl<g. 
Ansv<rsfördelning kring mAss< och medlemsmöte kl<rt. AC <nsv<r<r för 
genomför<nde. Kont<ktperson, <nsv<rig inför teknisk s<m<rr 2019 Ar AC.

§54. Summering <v d<gens möte. 
Highlights till Hemsid< & F<cebook: Medlemsmöte utlyses, AC <nsv<r<r <tt det 
genomförs. Knytis utlyses, AC <nsv<r<r <tt det genomförs. R<sspeci<lens flytt 
utlyses, AC <nsv<r<r <tt utlys<nde genomförs. A-S A Ut<r sig <tt kont<kt< 
uppföd<re fr köp<hund.se dU SC ej k<n pg< <vs<kn<d <v d<tor.

§55. Övrigt: 

§56. NAst< möte: 2019-02-19

§57. Mötets <vslut<nde: Ordför<nde <vslut<r mötet
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