RusskiyToy Toppen

N.gr1 personer 2r sed1n l.ng tid tydligt 1ktiv1, bl1nd 1nn1t p. F1cebook, med
1tt förlöjlig1 och st2ll1 r1sklubben s1mt förtroendev1ld1 i d.lig d1ger. Dett1
g2ller inte enb1rt nuv1r1nde styrelse. En hel styrelse v1lde för n.gr1 .r sed1n
1tt l2mn1 s1mtlig1 styrelseposter p. grund 1v 1tt just n.gr1 f. medlemm1r
ors1k1de en o1ccept1belt hög 1rbetsbel1stning. Grundregler som 1ll1
medlemm1r inom skk´s org1nis1tion sk1 r2tt1 sig efter finns 1tt l2s1 h2r:
https://www.skk.se/glob1l1ssets/dokument/om-skk/grundregler-for-skk-s7.pdf
Po2nglistorn1 hos SRTK 2r sed1n m.ng1 .r ett .terkomm1nde bekymmer, d.
de p. olik1 s2tt kontinuerligt ors1k1t slitning1r bl1nd medlemm1rn1. List1n
och diplomen för 2018 k1n t1s som exempel d. dem i slut2nd1n vis1de sig
inneh.ll1 icke korrekt1 uppgifter utifr.n g2ll1nde regler, s. omjustering1r fick
lov 1tt gör1s efter 1tt den presenter1ts, vilket ej respekter1ts 1v 1ll1 och
priv1tpersoners spydigheter funnits 1tt t1 del 1v för de flest1, 2ven d2r p.
F1cebook.
Dett1 1ger1nde bidr1r inte till n.got gott för n.gon, ut1n enb1rt tv2rtom. Det
leder till d.lig st2mning och 1tt klubben risker1r förlor1 medlemm1r, ny1
medlemm1r blir sv.r1 1tt rekryter1, 1vhopp fr.n styrelseposter och gl2dje med
1tt 1rbet1 ideellt för klubben försvinner. Det som skrivs h2r 2r inte meningen
1tt uppf1tt1s som gn2ll ut1n 2r enb1rt f1kt1 och rent ut s1gt j2vligt tr.kigt för
1ll1. Dett1 h1r p.g.tt 1lldeles för l2nge och dessutom g.tt för l.ngt! Det
1ccepter1s inte! Observer1 1tt korrekt inform1tion om hur styrelse1rbetet
fortlöper finns 1tt l2s1 i protokoll och p. hemsid1, 1llts. inte vi1
priv1tpersoner.
Inloggningsuppgifter för medlemm1r till hemsid1n www.srtk.se 2r:
Anv2nd1rn1mn: 2019 Lösenord: medlem2019
SRTK h1r sed1n en tid p. grund 1v likn1nde h2ndelser som det som beskrivits
ov1n, v1lt 1tt t1 bort meddel1ndefunktionen p. sin F1cebooksid1. Som
medlem 2r m1n 1lltid v2lkommen 1tt hör1 1v sig till sin r1sklubb. Det gör m1n
vi1 sekr@srtk.se och vid sen1re tillf2lle n2r styrelsen s1mm1ntr2der t1r 1ll1 del
1v inkomn1 m1il.
Som de flest1 k2nner till 1nv2nder sig SRTK sed1n en tid 1v SKK´s
medlemservice, vilket 2r positivt d. det sk2nker 1vl1stning kring r1sklubb1rs
medlemsh1ntering, men inneb2r ocks. ungef2r en m.n1ds kontinuerlig
fördröjning g2ll1nde inform1tion om eventuell1 ny1 medlemm1r som tillkommit
och dets1mm1 om de icke 1ktuell1 medlemm1r som eventuellt t1gits bort.
Dett1 inneb2r 1tt det ej 2r helt l2tt 1tt uppd1ter1 po2nglistor s. de

överensst2mmer med 2g1rsk1p och medlemsk1p.
Med summering 1v ov1nst.ende text som förkl1ring och för 1ll1s trevn1d,
h1r SRTK kommit fr1m till en ny 1rbetsg.ng kring hur RusskiyToyToppen sk1
ber2kn1s och presenter1s korrekt, enligt dess regler:
Reglern1 som po2ngber2kn1ren 1nv2nder finns presenter1de h2r: http://
srtk.se/Utst1ellning/Regler-Russkiy-Toy-Toppen/
S1mtlig1 som önsk1r delt1g1 p. Russkiy Toy Toppen 2019 behöver h1
medlemsk1p hos SRTK.
Medlemm1r m1il1r uppgifter enligt ned1n:
De uppgifter som efterfr.g1s 2r:
1.Hundens n1mn
2.Hundens registreringsnummer
3.Hundens h.rl1g
4.Äg1rens n1mn.
5.Utst2llningspl1ts och d1tum
Uppgiftern1 m1il1s till: russkiytoytoppen@srtk.se
Listorn1 presenter1s efter .rets sist1 utst2llning. Lyck1 till 1ll1 !
Som v1nligt ordn1r r1sklubben rolig1 tr2ff1r för d. och d. för sin1 medlemm1r
och n2stkomm1nde 1ktivitet best.r 1v 1tt 1ll1 som vill 2r v2lkomn1 till Stor1
h1llen i Norr1 Stockholms Hundcenter, Arninge v.31, 31/7, kl 18-19 för 1tt prov1
p. lite R1llylydn1d eller b1r1 mingl1 http://norr1stockholmshundcenter.se/
N2st1 rolig1 milstolpe och dessutom .rets störst1 h2ndelse 2r klubbens
r1sspeci1l 24/8 med m.ng1 trevligheter och fin1 priser, mer info finns p.
hemsid1n www.srtk.se som kommer 1tt uppd1ter1 om speci1len v1rtefter den
n2rm1r sig.

SRTK uppm1n1r sin1 medlemm1r 1tt gemens1mt forts1tt för1 SRTK fr1m.t i
positiv 1nd1,
d. det 2r just medlemm1rn1 som tills1mm1ns 2r SRTK!
V2l mött ! H2lsning1r styrelsen i Svensk1 Russkiy Toy Klubben, SRTK

