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Styrelseprotokoll, telefonmöte 2020-03-11 kl. 19:00
Närvarande: ordf. Marie Johansson (MJ), vice. Felicia Nilsson (FN), ledamot Emma
Björkman Stenström (EB) och suppleant Anna-Lena Nilsson (AN)
Frånvarande: sekr. Annika Stjärneving (AS), kassör Charlotte Ekman (CE) och
suppleant Maria Devert (MD)

23. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
24. Val av justerare
EB, tillfällig sekreterare, och AN valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande.
25. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
26. Senaste mötesprotokoll
Senaste mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.
27. Inkommande post
AS har postat diplom för Russkiy Toytoppen. De som önskar kan även få sina diplom skickade via
PDF-fil.
Styrelsen är rapporterad till SDHK och SKK.
Presentation av nya styrelsen till hemsidan ska lämnas till AS denna vecka, senast söndag 202003-15.
28. Information från kassör
CE har ett bokat möte med banken imorgon torsdag 2020-03-12. Startat upp Visma där CE och
MJ har behörighet.
29. Ansvarsområden
a) Avel
Avelsråd. MJ har kollat upp möjligheten att delta på avelskonferensen, det är för sent för att
anmäla nu. Styrelsen har gett information om ögondiagnos till enskild medlem som
efterfrågat information. Styrelsen ser positivt på att medlemmar tar kontakt med SRTK
angående funderingar innan eventuella parningar.
b) Utställning, Högbo, Ljungskile/Backamo
3-4 personer behövs till Högbo. SRTK har hand om sekretariat samt final. AN har hämtat
information från SDHK om vilka arbetsuppgifter som finns inför Högbo. AN kontaktar berörda
personer för att delegera ansvar för utställningen i Högbo. MJ och AS ansvarar för
Ljungskile/Backamo.
c) Rasparad
Ingen ytterligare information i dagsläget.
d) Monter
Ingen ytterligare information i dagsläget.
e) Årets RT
FN har kollat på rosetter/vinster hos Inter Silvi AB till årets vinnare av Russkiy Toytoppen,
Uppfödartoppen och Aktivatoppen.
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f) Aktivitet
Förslag på utställningsträning med tips och råd på utställningar har inkommit av AN.
Information om vilka utställningar som är aktuella kommer att finnas på SRTKs facebooksida.
g) Hemsidan
Utställningskalender, komponerad av AS, är inlagd på hemsidan med mycket positiv respons.
Förslag på färgsida på hemsidan med godkända färger i Sverige för Russkiy Toy. Förslag på att
efterlysa bilder på Russkiy Toy från facebookföljare för att göra en färgsida.
h) FB
Senaste inläggen på FB har mötts av väldigt positiv respons. Förslag från FN om att börja
lägga in evenemang inför kommande utställningar/event så medlemmarna kan svara om de
kommer att delta. Förslag om att efterlysa bilder på Russkiy Toys till färgsida för hemsida
samt för kommande marknadsföring. FN meddelar att under de senaste 28 dagarna har
följande hänt på sidaktivitet: Nya gilla-markeringar för sida 86. Nya följare 87. Sidbesök 598
gånger. Sidans räckvidd 3 696. Inlägg - Russkiy Toy en vän för livet - räckvidd 3,1K. Inlägg Utställningskalender - 1,1K.
i)

Ryska Posten.
Vi jobbar vidare för att se om vi kan starta upp ryska posten.

30. Övriga frågor / Information
Inga övriga frågor eller ny information.
31. Nästa möte
Förslag på nytt möte 2020-04-01 klockan 19:00.
32. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.
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