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Styrelseprotokoll, telefonmöte 2020-04-01 kl. 20:30 

Närvarande: ordf. Marie Johansson (MJ), vice. Felicia Nilsson (FN), sekr. Annika 

Stjärneving (AS), kassör Charlotte Ekman (CE), ledamot Emma Björkman Stenström 

(EB),  suppleant Anna-Lena Nilsson (AN) och suppleant Maria Devert (MD) 

Frånvarande:  

 

33. Mötets öppnande 

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

34. Val av justerare  

FN valdes att justera dagens protokoll jämte ordförande. 

35. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes. 

36. Senaste mötesprotokoll 

Senaste mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.  

37. Inkommande post  
- Förfrågan SDHK ang. utökat rasregister för domare. Beslutades godkänna förfrågan.  
- Förfrågan om Aktivitetsdiplom. AS har gjort diplom och skickar.  
Beslutades att bjuda in Marie Andersson till nästa möte ang. aktiviteter. 

38. Information från kassör 

CE meddelar att betalningar och bokföringar är gjorda för mars månad och redovisade det 

ekonomiska. Klubben har bara fått kassörspärmar för 2019 och kontakt har gjorts med SDHK 

som intygar att tidigare års pärmar inte kan belasta CE.  

39. Ansvarsområden 

a) Avel 

Inget att rapportera.  

b) Utställning 

Alla hoppas naturligtvis att rådande omständigheter upphör ang. Coronaviruset och vi kan 

planera för kommande utställningar. Ljungskile/Backamo 23/8: Ansvariga är MJ och AS. 

Högbo 6/9: Ansvariga är Erik Muskus och Lisa Henze. 

c) Rasparad  

Lisa Henze är ansvarig. 

d) Monter 

Maria Devert är ansvarig. 

e) Årets RT  

Inget att rapportera. 

f) Aktivitet  

AS har gjort diplom och skickar till vinnaren av Aktiv & Allround. 

g) Hemsidan  

- Information ska läggas ut på hemsidan ang. förmedling. Beslutades att minimikraven är 

följande; registreringsnamn, registreringsnummer, ålder, hårlag, var hunden finns samt 

kontaktuppgifter. Vidare får man gärna skriva kort presentation av hunden och bifoga bild. 

- Färgsida med godkända färger i Sverige för Russkiy Toy är på gång. Många bilder har 

inkommit via FB, se vidare under den punkten.  
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- AS har gått igenom befintlig hemsida och meddelar att den är svårarbetad och layouten är 

mkt begränsad, samt kostnad för hemsidan är i dyraste laget. AS föreslår att klubben byter 

webbhotell i framtiden. Beslutades att AS kontaktar webbolag för utredning och ev. flytt. 

- Förslag att förtydliga vissa stycken på hemsidan. AS uppdaterar detta.  

h) FB 

- Förfrågan inkommit om annonsering att protokoll finns på hemsidan. Beslutades att detta 

inte ska poängteras då alla inte är medlemmar och får tillgång till protokoll. Senast 

uppdaterat står på hemsidans första sida för uppmärksamhet. 

- Vi har frågat efter bilder på Russkiy Toys till en färgsida på hemsidan och har fått mkt fint 

gehör. FN kontaktar SKK ang. rasens färger och beteckning. Vi ska nu gå igenom alla bilderna 

för vidare arbete med färgsidan till hemsidan. 

i) Ryska Posten.  

Inget att rapportera. 

40. Övriga frågor / Information  

Föreslogs att ha möte med kommittéerna.  

41. Nästa möte 

Förslag på nytt möte 2020-04-29 klockan 19:30. 

42. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet   Mötesordförande  Justerare 

Annika Stjärneving  Marie Johansson  Felicia Nilsson  


