2019-10-10 Protokoll SRTK
Svenska Russkiy Toy Klubben, Styrelsemöte, Telefonmöte 20.00
Närvarande: (AC) Annelie Cederlöf, (AA) Ann-Sofie Andersson, (TH) Tina Hyytiäinen, (JC) Jemma
Carpenter.
Mötets öppnande: Ordförande AC öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 41. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes.
§ 42. Val av protokollförare: TH
§ 43. Val av protokolljusterare: AC och JC
§ 44. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
§45. Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordförande:
Stämde av hur klubben får medlemslistorna och arbetsgången är att listorna kommer från SKK till
Ingrid Stewart (sekr), som vidarebefordrar dem till TH, som vidarebefordrar dem till AA.
AA skickar ut välkomstbrev och uppdaterar medlemsregistret och maillistan.
Många omjusteringar fick lov att göras kring arrangemanget rasspecial och medlemsmöte pga
sjukdom, men med gott samarbete och hjälpsamma medlemmar gick allt att genomföra ändå och
otroligt många och fina sponsorpriser inkom. Informerar om att Srtk genomfört sitt åtagande att vara
teknisk medarrangör på utställning med Sdhk, Högbo vilket kommer att generera pengar till srtk.
Informerar om domarträff med fokus på att förtydliga skillnaderna mellan Praszky Kryzarik och
Russkiy Toy har genomförts. Förslag på medlemsträff/aktivitetsträff innan Stockholms Hundmässa –
röstades ner pga tidsbrist hos samtliga i styrelsen. Diskuterade poänglistorna/Russkiy Toy Toppen –
och medlemmar som sprider dålig stämning och misstro med felaktiga fakta kring poänglistornas
uppkomst mm, några brev har skickats ut enligt överenskommelser via chatt, diskussioner och
förtydliganden har förmedlats via mail, hemsida, facebook och medlemsmöte. Diskuterade
medlemmar som återkommande underminerar rasklubben på sociala medier, vilket styrelsen
diskuterat vid flera tillfällen utom protokoll. Diskuterade kring att just detta även togs upp av
medlemmar på medlemsmötet. Diskuterade fototävlingar på klubbens FB-sida och om de endast ska
vara öppna för medlemmar då det i senaste fototävlingen inkom bidrag från icke medlemmar.
Klubben bör arbeta för att bibehålla mailkontakten med den ryska rasklubben som togs för något år
sedan. Diskuterade DogWellNet . Informerade om att rasmonter är bokad och att Lisa Henze
bekräftat att hon ansvarar för rasparad på Stockholmsmässan även i år.
Vice Ordföranden:
AA jobbar på med planering av bemanningschemat till montern på Rasklubbstorget, Stockholms
Hundmässa.
(AA lämnar mötet).
Kassören:
Väntar på att få några kvitton – sedan ska en kort utvärdering och summering av Rasspecialen göras,
med både hårda och mjuka mål. TH meddelar att klubben har fortsatt god ekonomi.
Sekreteraren:
Närvarar ej. Förfrågan inkommit om att ordna officiell utställning. Diskuterar och Srtk kommer fram
till att ej ordna sådan utställning. Erbjudan om utbildningar hos skk har inkommit. Information finns
om att användandet av klubbens hemsida och valphänvisning ökat, vilket skedde dagen efter
medlemsmötet där just valphänvisningen diskuterades.
BPH:

JC meddelar att det är 1st hund som gjort BPH hittills i år. Denna person har sökt, och fått bidrag för
utfört BPH. JC ska undersöka möjligheten för SRTK- medlemmar att boka in sig på en heldag hos
någon som anordnar BPH´n i vår/sommar.
§ 46 Redovisning och fastställande av beslut.
På medlemsmötet diskuterades klubbens valphänvisningen och avelspolicy. Medlemmarna önskar
att krav om ögonlysta föräldrar ska tas bort då det i samråd med ögonspecialist på ögonföreläsning
anses vara ett för högt krav. Medlemmarna är positiva till att ögonlysa sina hundar men önskar att
det ej är ett krav för valphänvisning. Styrelsen har beslutat att bifalla medlemmarnas önskan. På
förekommen anledning diskuterades fototävlingar på klubbens FB-sida och om de endast ska vara
öppna för medlemmar då det i senaste fototävlingen inkom bidrag från icke medlemmar.
Beslut - sidan är öppen för alla. Fototävlingar ska också vara öppna för alla gällande både fotobidrag
och gillamarkeringar.
Vägning och mätning på rasspecialen hanns ej med. Beslutat att genomföras på Stockholms
Hundmässa i samband med dess kommande traditionella Knytis.
Lisa Henze ansvarar även i år för rasparaden på Stockholms Hundmässa. Beslut om att ha rasmonter,
har tagits via chatt och AA ansvarar för bemanningsschemat, AC för material.
§ 47. Summering av dagens möte. Highlights till Hemsida och FaceBook:
Fortsätt 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 kommentaren bort enligt tidigare beslut.
Hemsidan har en ny flik – Evenemang – den fylls på och uppdateras kontinuerligt.
Hemsidan är uppdaterad med ny flik– Russkiy Toy i Media, där klubben hoppas kunna samla allt som
skrivs om rasen i media.
Ordna fler fototävlingar då dessa är ett gratis, lättsamt och positivt inslag i vardagen.
§ 48. Övrigt: Srtk önskar ha fler aktiva medlemmar som arbetar tillsammans med styrelsen –det är
orimligt att de få personer som sitter i styrelsen, ensamma ska hinna med det som förväntas hända i
klubben under föreningsåret. Antingen måste medlemmarna engagera sig mer eller så måste
förväntan på vad klubben ska genomföra/åstadkomma under året sänkas. Diskuterade kring hur vi
skulle kunna nå ut med detta till medlemmarna. Samtliga i styrelsen vill gärna att även suppleanterna
deltar på styrelsemöten. Just nu finns ej tid, intresse, möjlighet hos de ungdomar som tidigare
planerat uppstart av srtk ungdomssektion. Klubben avvaktar och efterfrågar intresse senare.
§ 49. Nästa möte: Telefonmöte 11/11 20.00
§50. Mötet avslutades: Ordföranden tackar samtliga och avslutar mötet.

