2019-12-18 Protokoll SRTK
Svenska Russkiy Toy Klubben, Styrelsemöte – Telefonmöte
ang fb, föreningsteknik och svallande känslor
Närvarande: (AC) Annelie Cederlöf, (AA) Ann-Sofie Andersson, (TH) Tina Hyytiäinen.
Mötets öppnande: Ordförande AC öppnar mötet och hälsar alla välkomna – idag möte om
Stockholms Hundmässa, då detta event är årligen återkommande och därmed intressant att
utvärdera samt av förekommen anledning diskutera hur bemöta kritik och påståenden på sociala
media, utan att hänga ut någon och utan att bryta mot SKKs grundregler.
§ 61. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkändes.
§ 62. Val av protokollförare: TH
§ 63. Val av protokolljusterare: AC och AA
§ 64. Genomgång av föregående mötesprotokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
§65. Kommittéer, rapporter och beslut:
Ordförande: Vice Ordföranden: Sekreteraren: Kassören: BPH: § 66 Redovisning och fastställande av beslut.
SRTK har via sin FB sida bjudit in samtliga att deltaga i dess traditionella knytkalas vid ringside, efter
bedömningen på Stockholms Hundmässa. Några få medlemmar deltog.
Klubben anordnade i samband med knytkalaset vägning och mätning enligt tidigare taget beslut om
att detta ska utföras under året. Några få medlemmar deltog.
Årets rasmonter, lö och sö, hade Ann-Sofie Andersson ansvar, med en budget på 1000 kr. Pengarna
utbedalades mot uppvisande av kvitton. Rasklubb med rasmonter på Stockholms Hundmässa
förbinder sig till att ha montern bemannad konstant från morgon till kväll under hela båda dagarna
som mässan pågår. Medlemmarnas intresse var litet, monteransvarig anlitade elever från Real
gymnasiet i Nyköping åk 2 inriktning hund som skötte genomförde och slutförde sitt uppdrag.
Årets rasparad, lö och sö, hade klubbens medlem Lisa Henze ansvar för med en budget på 1000 kr.
Pengarna utbetalades mot uppvisande av kvitton. Lördagens parad genomfördes men söndagens
parad fick lov att ställas in. Ansvarig meddelade att utan biljett för söndag kunde parad ej
genomföras.
Diskuterar: Ansvar, viktigt förstå innebörd och vikt av vad ansvar innebär. Diskuterar: faktiska arbetet
inom klubben utgörs av fyra personer, ej ringaste intresse av att hantera någon form av konflikt på
FB då det ej är så en ideell klubb inom SKK ska arbeta. Srtk har inte någon möjlighet/skyldighet/vilja
att bemöta påståenden/frågor/uthängningar om varken oss själva eller någon annan av klubbens
medlemmar med hänvisning till SKKs grundregler. Styrelsen har därför med omedelbar verkan
beslutat att stänga klubbens FB sida för inlägg tills vidare med hänvisning till att
frågor/påståenden/synpunkter mailas till sekr@srtk.se så handläggs dessa enligt god föreningssed
på nästa styrelsemöte. Brådskande ärenden tar styrelsen ställning till så snart de har möjlighet.
Styrelsen svarar sällan på frågor angående specifik medlem, enklast kontakta denna person direkt.

Det åligger inte på styrelsen i en ideell verksamhet, att utbilda dess medlemmar i föreningsteknik,
men vill man som medlem lära sig mer om detta finns information i ämnet att läsa på internet samt
så finns kurs på distans. Klubbens stadgar finns att läsa på hemsidan och styr hur verksamheten ska
skötas. Srtk lyder under SDHK som i sin tur lyder under SKK vilket gör att även dess stadgar och regler
gäller för SRTK och samtliga medlemmar i SKK.
§ 67. Summering av dagens möte. Highlights till Hemsida och FaceBook:
Fortsätt uppdatera Hemsidan där vissa sidor är enbart för klubbens medlemmar.
FB sidan stängd för inlägg men fortsätter som ren informationskanal med information från styrelsen
som kan läsas av alla – inte bara av klubbens medlemmar.
Vill man skicka en fråga eller uttrycka sin åsikt till någon i styrelsen – gör man det på det korrekta
sättet för en ideell verksamhet – via sekreterarmailen sekr@srtk.se Mailet handläggs på nästa
styrelsemöte, alternativt om man av någon anledning inte vill maila går det utmärkt att närvara vid
de medlemsmöten klubben anordnar och där ställa sina frågor, diskutera och ventilera.
§ 68. Övrigt: Klubbens sekreterare Ingrid Stewart har avsagt sig sitt uppdrag. Srtk tackar för dennes
insats. Ledamot Jemma Carpenter har tagit vid och sköter sekreterarens uppgifter fram årsmötet.
Russkiy Toy Toppen publiceras på hemsidan så snart den är färdigställd, ansvarig med kontaktuppgift
finns på hemsidan.
Arbetandelistan kan man skicka in resultat till en vecka in i januari, redovisas så snart den är
färdigställd, ansvarig med kontaktuppgift finns på hemsidan.
SRTK har fått mycket beröm av både SDHK samt andra klubbar inom SKK för initiativet till den
Blocket-Annons med en uppmaning att köpa sin hund av en uppfödare kopplad till en rasklubb som
lades ut i samband med SVTS dokumentär om smuggelhundar. Blocket tog bort annonserna efter
några dagar men dessa verkar ändå ha fått en relativt god spridning och väckt en tanke om
nytänkande vilket är mycket positivt.
Styrelsen är jullediga och svarar inte på mail förrän efter 6/1 2020
§ 69. Nästa möte: 2020–02-02
§ 70. Mötet avslutades: Ordf tackar samtliga och avslutar mötet.

