
19-05-07 Protokoll SRTK 

Svenska Russkiy Toy Klubben. Styrelsemöte, telefonmöte kl 20.00 

Närvarande : 

Annelie Cederlöf (AC), Ann-Sofie Andersson (AA), Tina Hyytiäinen (TH), Jemma Carpenter (JC). 

Mötets öppnande: Ordförande AC öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§11. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes. 

§12. Val av protokollförare: TH. 

§13. Val av protokolljusterare: AC och TH. 

§14. Genomgång av föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§15. Kommittéer, rapporter och beslut. 

Ordförande: meddelar att Hills gärna ännu en gång är huvudsponsor av årets rasspecial. Senaste 
fastställda RAS finns nu ute på srtk hemsida. Informerar om person som ansökt till domarutbildning 
där sdhk varit ansvarig, ej srtk. Diskuterar upphovsrätt loggor och de bestämmelser skk har kring 
ämnet, srtk-logga som missbrukats på internet/facebook  bla i samband med diplomutskick som pdf. 
Diskuterar diplomhantering inför nästkommande år. Informerar om facebook och klubbens kontakt 
med skk. 

Viceordf: Fototävlingen gällande koppel avgjord. AA informerar om uppstart kring 
Hundungdomssektion. TH vidarebefordrar medlemslistor till AA för välkomstutskick. 

Kassor: TH informerar om medlemslistor och beställning av domarkompendium. 

Sekreterare: Informerar om att SKK efterfrågar bilder till ”Nya Köpa Hund”. Endast 5 st vinnardiplom 
från senaste poänglistan har efterfrågats och även skickat ut. Diplom från hund på lista 2007 har 
efterfrågats och personen har hänvisats till den som då ansvarade för diplomen.  Medlem har hört av 
sig i form av kopia utav tidigare mail om artikel i hundtidning. Informerar om SKK Play för uppfödare 
och ämnet för årets program är ekonomi för uppfödare. Lansering av programmet sker torsdagen 
den 19 september kl. 19.30. Agria har skickat sin Breed Profile och vill ha kommentarer mm på den – 
vi diskuterar detta vid ett senare tillfälle då vi alla har hunnit läsa och sätta oss in i materialet.  

Bph: Vi diskuterade att det vore roligt med en hel dags BPH för Russkiy Toy och eventuell hel bph-
dag. JC kommer att öka informationen kring BPH på våra kanaler då intresset för BPH verkar öka i 
rasen. 

Avel: Diskuterar avelspolicy och klubbens valphänvisning som ej används av medlemmar. Ämnet bör 
förankras och diskuteras i gemenskap med klubbens medlemmar. Planering finns för ämnet i 
samband med medlemsmöte. 
 

Aktiva: Alla klubbens medlemmar uppmuntras att uppmärksamma den 12/6 Svenska Russkiy Toy 
dagen på något sätt. Vi funderar och planerar och återkommer ang. eventuell aktivitet denna dag. TH 
söker lokal inför en eventuell temadag och träff. 

§16. Redovisning och fastställande av beslut. 
Uppstart av Ungdomssektion, beslutar skicka minst en representant till Hundungdoms Årsmöte i 
Sundvall i september. Tidning efterfrågat rasklubbens godkännande för tryck av artikel med bilder 



och text av medlem samt icke medlem, gemensamt beslutat att rasklubben ej kan stå bakom artikel. 
Gemensamt beslutat ta bort hund från poänglista då det uppdagats att ägare under tävlingsåret ej 
varit medlem i srtk, vilket är ett krav enligt reglerna för att vara berättigad placering på lista. Beslutat 
sänka kraven för valphänvisning då den ej används av medlemmarna och förtydliga att genomförd 
ögonlysning är ett krav för valphänvisning alltså inga bestämmelser om när ögonlysningen ska vara 
gjord.  
 
§17. Summering av dagens möte. Highlights till hemsida och facebook. 
Sekreteraren kontaktar person som sökt domarutbildning och ger den kontaktuppgift till berörd 
person i sdhk. Köpahund efterfrågar bilder och AC lägger ut info till medlemmarna ber om bilder som 
mailas till sekreterarmailen. Klubben har en poängräknare för utställningslistor 2019. Uppfödarlistan 
på hemsidan är uppdaterad. Efterfråga bilder till nya köpa hund, ac genomför. Presentationer av 
styrelsemedlemmar läggs ut på klubbens hemsida. De som saknar foton ordnar fram det så fort det 
går. AC genomför.  
 
Vi har många ideer och bra energi tillsammans. För att behålla höjden i taket och kunna fokusera på 
roliga saker som gagnar medlemmarna fortsätter vi att gemensamt moderera klubbens Face Book- 
sida samt använda Face Book och www.srtk.se  för information och frågor  och på så sätt nå så 
många medlemmar som möjligt. 

§18. Övrigt 
 
§19. Nästa möte – Telefonmöte måndag 3/6 kl 20.00 

§20. Mötets avslutande. Ordföranden tackar samtliga och avslutar mötet. 
 
 
 


