Styrelsemöte 2019-03-31 Svensk4 Russkiy Toy Klubben, SRTK.
Protokoll 2019–03-31, telefonmöte 20.00
NBrv4r4nde: (AC) Annelie Cederlöf, (AA) Ann-Sofie Andersson, (TH) Tin4
HyytiBinen, (IS) Ingrid Stew4rt
Mötets öppn4nde: Ordför4nde AC öppn4r mötet och hBls4r 4ll4 vBlkomn4.
§ 1. GodkBnn4nde 4v d4gordning: D4gordningen godkBndes
§ 2. V4l 4v protokollför4re : IS
§ 3. V4l 4v protokolljuster4re: IS, AA
§4. GenomgXng 4v föregXende mötesprotokoll.
GodkBndes och l4des till h4ndling4rn4
§5. Kommitteér, r4pporter och beslut.
Ordför4nde:
Informer4de 4tt förelBsning om ögon och Xrsmöte 4vkl4r4ts. Informer4de om
m4ilkonvers4tion med tidning. InvBnt4r 4tt sen4ste f4ststBlld4 r4s sk4 komm4
ut pX skk´s hemsid4. Diskussion pXgXr med Pr4zky-klubben om semin4rium
för 4tt förtydlig4 r4sern4s skilln4der. Diskuter4de hyr4 4v lok4l i s4mb4nd med
r4sspeci4l-19, till medlems-uppföd4rmöte och fest. Det verk4r v4r4 mest
lBmpligt 4tt hyr4 en husv4gn. Diskuter4r vid4re vid 4nn4t tillfBlle.
Viceordför4nde: St4rt4r fototBvling pX fb. PXminner om Svensk4 Russkiy Toy
d4gen.
Informer4r 4tt hon forts4tt 4nsv4r4r för 4tt hBls4 ny4 Bg4re 4v r4sen vBlkomn4
med klubbens hBlsningsbrev.
K4ssör:
Diskuter4de medlemslistor och dess form4t. Kont4kt4r skk gBll4nde
medlemslistor.
Sekreter4re:
Informer4r om m4il frXn medlemm4r.
§6. Redovisning och f4ststBll4nde 4v beslut.
Diskuter4t l4gen om gdpr, 4rbetsgXng kring ch4mpion4tdiplom, poBnglistor,
XrsbBst4listor. Beslut4des enigt 4tt 4vt4ck4 den som 4nsv4r4t för dett4.
PoBnglistorn4 fortsBtter, XrsbBst4diplomen fortsBtter men 4rbetsgXng kring
h4ntering och mBngd 4v XrsbBst4listor behövs juster4s. Diskuter4t
bestBmmelser kring uppföd4rlist4n. Enig4 i 4tt för 4tt fX stX med pX
uppföd4rlist4n krBvs medlemsk4p i srtk och i de f4ll det finns fler4 Bg4re i en

kennel sk4 s4mtlig4 Bg4re h4 medlemsk4p i srtk. Beslut4t 4tt förtydlig4 text pX
hemsid4 gBll4nde regler för uppföd4rlist4. Diskuter4t klubbens 4velspolicy och
4tt v4lphBnvisningen kn4ppt 4nvBnds. Enig4 4tt ”ribb4n” leg4t för högt.
Förtydlig4nde 4v klubbens 4velspolicy nödvBndig s4mt justering 4v texter pX
hemsid4 fortsBtter. Diskuter4t F4cebook. Beslut4des enigt 4tt r4sklubben sk4
hXll4 kont4kt och 4nvBnd4 expertis hos skk föreningskommitte och jurister.
§7. Summering 4v d4gens möte.
Highlights till Hemsid4 & F4cebook: Forts4tt gemens4mt moderer4 klubbens
f4cebooksid4 vid behov. Forts4tt juster4 texter pX hemsid4n.
§8. Övrigt.
§9. NBst4 möte. 2019-05-07. Kl.20.00
§10. Mötets 4vslut4nde.
ordför4nde t4ck4r s4mtlig4 och 4vslut4r mötet.

