
2019-06-25 Protokoll SRTK, Styrelsemöte kl 20.00 
Svenska Russkiy Toy Klubben, Styrelsemöte – Rasspecial och medlemsmöte 24/8 2019,  
 
Närvarande: (AC) Annelie Cederlöf, (AA) Ann-Sofie Andersson, (TH) Tina Hyytiäinen, (IS) Ingrid 
Stewart (JC) Jemma Carpenter 
Mötets öppnande: Ordförande AC öppnar mötet och hälsar alla välkomna  
 
§ 31. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes. 
§ 32. Val av protokollförare: TH 
§ 33. Val av protokolljusterare: AC och AA 
§ 34. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§35. Kommittéer, rapporter och beslut: 
Ordförande: - Diskuterar rasspecial och medlemsmöte. 
Vice Ordföranden: - 
Sekreteraren: - 
Kassören: - 
BPH: - 
 
§ 36 Redovisning och fastställande av beslut. 
Utifrån de tidigare medlemsmötena per telefon som anordnats så har klubben lyssnat på de 
önskemål som framkommit och ordnat aktiviteter efter dem, som exempel aktivitetsträffar och 
ögonföreläsning och det är nu dags för medlemmar att i gemenskap diskutera klubbens avelspolicy 
och valphänvisning. Ett medlemsmöte med detta ämne i fokus kommer att anordnas i samband med 
årets rasspecial. 
 
§ 37. Summering av dagens möte. Highlights till Hemsida och FaceBook: 
En ”att göra lista” med uppgifter och ansvar till samtliga har skapats.  Denna finns bifogad med detta 
protokoll. Listan kommer vara levande fram tills tävlingsdagen. Information om special och 
medlemsmöte ska finnas på hemsida och facebook, gärna med lite ”tjat”.   
 
Styrelsen fortsätter att gemensamt uppdatera Hemsida och Face Book. Fortsätt moderera FB – ingen 
som vill ha information om rasen, och/eller klubben blir lycklig av att läsa tråkiga och negativa 
kommentarer på klubbens FB sida – när detta inte respekteras, tas kommentarer bort enligt tidigare 
beslut.  
 
§ 28. Övrigt: -  
 
§ 29. Nästa möte: Telefonmöte 10/10 20.00  
 
§30. Mötet avslutades: AC tackar samtliga och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Rasspecialen Lö 24/8 2019 i STOXA 
 
Barn med hund – Vem dömer? 
Ingrid frågar Marie Johansson som dömt tidigare. – Kunde ej Domare Julia 
 
Rosetter och priser + röda torget fotovägg 
Annelie  
 
Bord och duk till priserna + ljusslinga + högtalare 
Annelie fixar och tar med. 
 
Huvudsponsor = Hills 
Annelie är kontaktperson och tar med till utställningen 
 
”Placeringshundar” 
Annelie har med dem till utställningen 
 
Vägning och mätning 
Annelie tar med sin egen mätsticka och en väska (att sätta hundarna i vid vägning) samt klubbens 
våg. 
 
Medlemsmöte – plats att hålla till? 
Husvagn med förtält? Jemma och Ingrid frågar var och en på sitt håll, om vi kan låna detta. 
Plan B: Hyra husvagn eller köpa partytält. Fia (AA) köper Partytält 
 
Röda mattan vid ingången 
Annelie och Jemma köper Fia köper 
 
Välkomstdrink och tilltugg 
Annelie och Jemma Se matlistan 
 
Tipspromenad innan mötet 
Vi som är med på detta möte skriver 5 frågor var med 1 X 2-svar och skickar dem till Annelie för 
sammanställning och print 
 
Utslagsfråga – Gissa antal hundgodis i burk 
Jemma Ingrid 
 
Utdelning av diplom till klubbens eldsjälar innan mötet 
Annelie 
 
Medlemsmöte kl 18-20 Handlar om avelspolicy 
Annelie håller i mötet 
 



50kr/person - middag till självkostnadspris. Sista anmälningsdag för utställningen är 26/7. 
Sista anmälningsdag för medlemsmötet är 1/8 
  
Anmälan sker genom att man betalar in 50kr till klubbens BG 236-9809 märk betalningen med namn 
Swisha Tina - Kassör 
Medtag egen stol 
Annelie skriver inbjudan. 
 
Fotograf till dagen 
Annelie söker efter en. Alla hjälper till 
 
Annelie beställer tygmärken med klubbloggo, som styrelsen kan sätta fast på valfritt plagg att ha på 
sig under specialen. 
Annelie beställer ”ett gäng” märken som vi också kan sälja i shoppen 
 
Bowling och Rallylydnad kan man testa bredvid ringen om man vill, när man vill under dagen. 
Tina fixar rekvisita och skyltar med info, så att ”banorna” kan vara obemannade. 
 
Tina ser till att hennes dotter Wega pratar med Fias dotter Julia ang ungdomssektionen. 
 
 
Papper och pennor till tipspromenaden – Tina 
Någonting att sätta upp tipspromenaden med – Tina 
 
Matlistan: 
Kyckling – Fia 
Vegetariskt – Tina 
Matig sallad – Tina 
Läsk och vatten -Fia 
Bröd – Fina 
Snittar – Tina 
Sås till maten – Tina 
Välkomstdrink alkohol + alkoholfri – Annelie 
Efterrätt – Lisa Henze 
Snacks – Ingrid 
Tallrikar, bestick, glas, servetter – Ingrid 
Go-smör Annelie 
 
Alla i styrelsen på plats i STOXA för att plocka i ordning allt 09,00 24/8 
Alla som haft utlägg för klubbens räkning tar med kvittona och lämnar dem till TH – kassör – för ev. 
utbetalning. 
----------------------- 
 
Ändringar från ursprungsplanen  markerade med rött och blått. 
 


