19-06-04 Protokoll SRTK Svenska Russkiy Toy Klubben. Styrelsemöte kl 20.00
Närvarande Annelie Cederlöf, Ann-Sofie Andersson, Ingrid Steward, Tina Hyytiäinen
Mötets öppnande: TH hälsar alla välkomna
§21 Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes
§22 Val av protokollförare: FA
§23 Val av protokolljusterare: TH, AC.
§24 Genomgång av föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna.
§ 25 Kommittéer, rapporter och beslut.
Ordförande:
Meddelar att hon kommer att behöva lämna mötet innan det är slut. Diskuterar svenska
russkiy toy dagen 12/6 ,ras special med medlemsmöte 24/8. Planeringsmöte med detaljer
behövs innan gällande vem som ansvarar för vad. Sponsorer önskas. Enligt
verksamhetsplanen bör skillnaderna mellan Russkiy Toys och Prazsky Kryzarik tydliggöras,
domarträff med detta ämne planeras.
Viceordförande :
Meddelar att SRTK får uppdaterade medlemslistor i slutet av varje månad från SKK som denna
ansvarar för. FA vill uppmärksamma att vi i styrelsen är helt vanliga människor som gör vårt
uppdrag på frivillig basis och inte är tillgängliga dygnets alla timmar. Trist med de som ej kan
respektera det och skickar sms, meddelanden privat både kvällar och helger, men ej till
klubbens officiella kontakt: sekr@srtk.se. Bilder till köpahund.se som inkommit från
medlemmar via klubbens hemsida på facebook är av för dålig kvalitet för att kunna användas.
Sekreteraren:
Erbjudande om utbildningar för styrelsemedlemmar har inkommit.
Kassören:
Allt flyter på. Lite problem med skk format på listor mm som medför svårigheter med att
öppna dem. T tar kontakt med skk om det igen.
Klubbens ekonomi är fortsatt god.
Här lämnar AC mötet.
Ryska Posten
Inga material ifrån medlemmar inkommer. Nyhetsbrev/ mail kommer fortsatt skickas ut, som
tidigare minimum 4 st per år.
§26 Redovisning och fastställande av beslut. Inga beslut har tagits.
§27 Summering av dagens möte. Highlights till hemsida och facebook. Påminna om svenska
russkiytoydagen där klubben uppmuntrar medlemmar till att fira. Skriva om medlemsmöte
och specialen, efterlysa sponsorer. Fortsatt hänvisa till sekreterarmailen.
§28 Övrigt
§29 Nästa möte 25/6
§30 Mötes avslutas. TH tackar för ett bra möte och mötet avslutas.

