Hej
Tipp tapp tipp tapp. Julen marscherar med snabba steg, så också en del
inlägg på SRTK fb-sida. Ämnet rasparat 2019 blev ett hett ämne på
facebook och arbetsgången till den finns beskriven i de två senaste
protokollen för året. Klubbens facebooksida har för allas trevnad och på
förekommen anledning fått funktionen för nya inlägg avstängd. Det är ej
på fb man som medlem debatterar om klubben utan det gör man genom
att deltaga och framföra sina åsikter på klubbens medlemsmöten,
alternativt maila. Medlemsmöten inom SRTK sker kontinuerligt i form av
möten per telefon eller fysiska möten. Det senaste medlemsmötet gick av
stapeln 19-08-24. Datum när det är dags för nästa medlemsmöte är ej
fastställt än, men håll utkik och save the date, för det är där man som
medlem har möjlighet att diskutera, påverka och forma sin klubb. Ett
tidigt: Välkomna till nästa medlemsmöte, utropas dock redan nu !
Ett mycket innehållsrikt föreningsår för SRTK 2019 har snart susat förbi
och fortlöper fram till kommande årsmöte 2020, datum ej fastställt än,
men precis som vanligt så kommer det att genomföras senast 15 april.
Poänglistor för årets utställningar kommer att redovisas senast innan
årsskiftet, kontakt russkiytoytoppen@srtk.se. Poänglistor för aktiva delen
kommer att redovisas en eventuellt två veckor därefter, kontakt
aktiva@srtk.se .
Samtliga styrelseprotokoll för 2019 finns publicerade på hemsidan och
något enstaka protokoll för 2020 kommer att läggas till innan årsmötet.
Upprepar och påminner om att det är bra att ta del av dem för det är just
där man som medlem kan ta del av vad klubben arbetat/ arbetar med,
diskussioner, beslut osv.
Det finns ej möjlighet att svara på mail på grund av julledighet samt att
inkomna mail som ej brådskar handläggs på nästkommande styrelsemöte.
Inloggninguppgifter till protokollen är, användarnamn: 2019, lösenord:
medlem2019
Srtk vill passa på att tipsa om en present du kan ge till dig själv eller till
en vän: Svenska Kennelklubbens distanskurs som heter grundkurs i
föreningskunskap, start 2020. Här kan man läsa mer:
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustavarrangemang/kurser/1900/januari/skks-grundkurs-i-foreningsteknik-padistans/
God Fortsättning och väl mött !

