Styrelsemöte 2019-02-05
Protokoll 2019–02-05, telefonmöte 20.00 SRTK, Svensk= Russkiy Toy Klubben
NBrv=r=nde: (AA)Ann-Sofie Andersson, (SC) Sofi= Cichini, (AC) Annelie
Cederlöf, (JM) Jemm= C=rpenter
Mötets öppn=nde: Ordför=nde AC öppn=r mötet och hBls=r =ll= vBlkomn=.
§ 58. GodkBnn=nde =v d=gordning:
D=gordningen godkBndes
§ 59. V=l =v protokollför=re : AC, AA
§ 60. V=l =v protokolljuster=re:
AC, AA
§61. GenomgWng =v föregWende mötesprotokoll:
Ändring =v d=tum för nBstkomm=nde möte till d=gens d=tum.
FöregWende protokoll godkBndes och l=des till h=ndling=rn=
§62. Kommitteér, r=pporter och beslut
Ordför=nde: R=smonter stockholmsmBss=n genomfört, knytis genomfört.
Medlemsmöte stockholmsmBss=n instBllt pg= för lWgt =nt=l intresser=de.
Diskuter=r nytt d=tum för ev fysisk medlemstrBff. Komplement till instBllt
medlemsmöte blev medlemsmöten per tel ,3 st, vilk= Br genomförd= dBr fler=
medlemm=r uttryckte önsk=n om förelBsning=r gBrn= gBll=nde ögon, s=mt fler
trBff=r och promen=der. MedlemstrBff som skulle ordn=s =v ett p=r
medlemm=r i GrillkWt=, lWgt =nt=l delt=g=nde pg= sjukdom=r och förhinder. SF
som Bger GrillkWt=n meddel=t =tt hon ser fr=m emot =tt ordn= ny= trBff=r dBr.
Diskuter=r diplom pW Wrsmöte. Diskuter=r hur klubben sk= stBll= sig till
erbjud=nden frWn enskild= medlemm=r som erbjuder sig =tt pW olik= sBtt
=rbet= för klubben, men som önsk=r gör= dett= ut=n =tt omnBmn=s vid n=mn.
En enhBllig styrelse ser dett= som olBmpligt dW klubb=rbetet mWste v=r=
tr=nsp=rent, s=mt =tt =nsv=rs frWg=n gBll=nde exempelvis text eller =nn=t som
presenter=s i klubbens n=mn mWste h= en tydlig =vsBnd=re. Styrelsen hopp=s
=tt de som berörs vBljer =tt som övrig= funktionBrer fortsBtter sitt eng=gem=ng
i klubben officiellt. R=sspeci=l 2019 =nordn=s i s=mb=nd med Minigruppens
utstBllning 24/8, Stox=, MBrst=.

Viceordför=nde: Försl=g pW hedersmedlem, P=trik Cederlöf. AC lBmn=r mötet
med=ns dett= diskuter=s.
Diskuter=r person som Wterkomm=nde =ger=r priv=t och ej respekter=r
r=sklubbens existens och =rbete. Diskuter=r r=sklubbens v=lphBnvisning pW
hemsid=.
K=ssör: Adjunger=d. NBrv=r=r ej
Sekreter=re: NBrv=r=r ej men info finns om =tt SRTK´s medlemsst=tistik ger 1
st deleg=t till SDHK fullmBktige. SDHK informer=t om BPH i s=mb=nd med
BorWsutst som sed=n blivit instBllt. SDHK fyller 20 Wr och =rbet=r med en
inform=tionsbroschyr med s=mtlig= r=ser i grupp 9. Sekreter=re h=r meddel=t
=tt hon lBmn=t sin post. Styrelsen t=ck=r för dennes ins=ts. Medlem pW priv=t
b=sis uppsöker Bg=re =v r=sen och uppm=n=r dem =tt ögonlys=, t= blodprov
och skick= dem till Optigen. De önsk=r full ersBttning för s=mtlig= utlBgg =v
r=sklubben. Diskuter=r hur dett= sk= bemöt=s. Personer h=r kont=kt=t klubben
inför priv=t =rtikel i kommersiell Hundtidning och efterfrWg=t r=sklubbens
godkBnn=nde. Styrelsens gemens=mm= Wsikt Br =tt de Br fri= =tt skriv= v=d de
vill och gBrn= lBnk= till r=sklubben.

Avel: Diskuter=r klubbens =velspolicy s=mt diverse texter pW hemsid= som Br i
behov =v uppd=tering. EnkBtundersökning online gBll=nde
förlossningskomplik=tioner utifrWn RAS Br genomfört och presenter=t i Rysk=
Posten. SRTK och l=bor=torium Optigen, stWr i direktkont=kt, med förhoppning
om DNA-test för PRA, Russkiy Toys. SRTK s kont=kt med Optigen sker vi=
r=sklubbens sekret=r m=il och dess styrelse. Diskuter=r vikten =v =tt fW till en
gemens=m uppföd=rtrBff och nBr bBst= tillfBlle till det k=n ges. Styrelsen enig
om =tt flest nBrv=r=r i s=mb=nd med r=sspeci=l och =tt det vore pr=ktiskt och
lBmpligt =tt s=ml= uppföd=rn= dW.
Arbet=nde: NBrv=r=r ej. Info finns om =tt ingen =nsökt om diplom till =rbet=nde
listorn=. MA informer=t om =tt hon gBrn= fortsBtter som =nsv=rig för denn= del
=v SRTK.
BPH: Informer=r om =tt SDHK h=r beslut=t del= ut bidr=g 1 Wr till.

§63. Redovisning och f=ststBll=nde =v beslut: Styrelsen h=r vi= ch=tt beslut=t
om =tt prov= 3 st medlemsmöten per telefon vilk= genomförts. Beslut=t =tt
efterlys= =ktivitetsombud runt om i l=ndet dW medlemm=r efterfrWg=t dett=.
MedlemstrBff i GrillkWt=. S Funestig, M Hern=ndez =nsv=r=de men sjukdom=r,
förhinder ors=k=de lWgt delt=g=r=nt=l. MedlemstrBff i hundh=ll, Ekerö pl=ner=s.
Tin= HyytiBinen =nsv=r=r och AC =nnonser=r pW fb, hemsid=. FörelBsning och
Wrsmöte, d=tum, lok=l, beslut=t. FörelBsning och Wrsmöte =nnonser=s ut. AC

=nsv=r=r och genomför. Beslut=s =tt bestBll= fik= =v L. Henze. AC =nsv=r=r för
bestBllning. Diskuter=r HBlsokBll=n och bidr=g. Styrelsen beslut=r efter lWng
noggr=nn diskussion: för =tt fW bidr=g krBvs minst ett Wrs medlemssk=p.
Bidr=get Br m=x 500 kr per person. Den som Br intresser=d =v eventuellt
bidr=g bör personligen kont=kt= klubben. Styrelsen Br enig om =tt P=trik
Cederlöf sk= utses till Hedersmedlem pW komm=nde Wrsmöte ( AC deltog ej i
mötet nBr försl=get togs upp, diskuter=des , beslut=des). Beslut=t om =tt
efterfrWg= m=teri=l, r=sklubbens historik sW =tt hemsid=n k=n fyll=s pW och
innehWll= det. S=mtlig= i styrelsen hjBlps Wt med dett=. Beslut=t =tt t= bort
meddel=ndefunktionen pW klubbens fb-sid= dW klubben k=n nWs vi= m=il.
§64. Summering =v d=gens möte.
Highlights till Hemsid= & F=cebook: ”stBd=” texter pW hemsid= dW det finns en
hel del text med neg=tiv kl=ng. AC genomför. Efterlys= =ktivitetsombud. AC
genomför. Uppgifter gBll=nde bidr=g ur HBlsokBll=n skrivs pW hemsid=. AC
genomför.
§65. Övrigt:
§66. NBst= möte: 2019-03-10 kl. 20.00
§67. Mötets =vslut=nde: Ordför=nden =vslut=r mötet.

