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Verksamhetsberättelse för 2021

Styrelsen har bestått av följande:








Marie Johansson, ordförande och avelsråd
Felicia Nilsson, vice ordförande och Facebookansvarig
Annika Stjärneving, sekreterare och webbansvarig
Charlotte Ekman, kassör och BPH-ansvarig
Emma Lithner (f.d Björkman Stenström), ledamot
Anna-Lena Nilsson, suppleant och avelsråd
Maria Devert, suppleant

Styrelsen har hållt 10 st protokollförda möten under 2021.
Valberedningen har bestått av Ilse Dannings, Johanna Jönsson och Yvonne Sandberg-Åberg.
Revisor har varit Per Landström med Revisorssuppleant Lisa Henze.
Avel & hälsa
Avelsrådet har arbetat med att ta fram en ny avelsrekommendation gällande ögon fr.o.m 2022.
Fortsatt uppmuntran ges att ögonlysa sin Russkiy Toy.
BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund
En Russkiy Toy har genomfört BPH detta år.
Hedersmedlem
SRTK har två hedersmedlemmar i Per-Inge Johansson och Patrik Cederlöf.
Medlemsmöten
Detta har tyvärr inte kunnat genomföras pga. coronapandemin.
RAS
Rasspecifika Avelsstrategier har fräschats upp och uppdaterats med färsk statistik till 2021.
Rasmonter
Detta har tyvärr inte kunnat genomföras pga. coronapandemin.
Rasspecial
Trots begränsade restriktioner pga. coronapandemin, lyckades årets rasspecial genomföras
21/8 i Backamo, Ljungskile. Den var i samarbete med Minigruppen/SDHK där SRTK var teknisk
medarrangör. Dock blev det ett blygsamt deltagande men utställningen var både lyckad och
uppskattad. SRTK fick många fina priser genom våra generösa sponsorer.
Resultat släthår: Bästa valp blev Amazing Toys’ Vi Excellent Elon. Hanhundscert och championat
till Cockerblues Rt Na Zdorovie och BIR till Ch Lucky Line’s Treasure Hunter. Tikcert och BIM till
Cockerblues Rt Shampanskoye. Resultat långhår: Hanhundscert och championat till Smavva
Verdes Xsander och BIR. Inga LH-tikar deltog. Tack till domare Liz-Beth Liljeqvist.
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SRTK var även teknisk medarrangör på SDHKs utställning i Högbo. Vi tackar alla funktionärer
och medlemmar som ställer upp och hjälper till!
Rasträff
På Svenska Russkiy Toydagen den 12 juni träffades några RT med sina ägare i södra Sverige,
för att umgås tillsammans denna speciella dag. Knytkalas och poängpromenad med frågor om
rasen var uppskattad. Ett par hundpromenader har också ordnats spontant av ägare, vilket
har varit positivt i dessa pandemitider där frisk luft kan ges och avstånd kan hållas.
Russkiy Toy-toppen, aktiv & allround
Årets RT har inte utsetts då alla inte fick samma förutsättningar pga. coronapandemin.
Russkiy Toy-toppen, utställning
Årets RT har inte utsetts då alla inte fick samma förutsättningar pga. coronapandemin.
Sociala medier
Facebook och hemsida hålls levande med aktuell information, dock med mycket begränsade
uppdateringar pga. coronapandemin. Vi har haft ett par uppskattade tävlingar med fina priser
i vinst. Ett konto på Instagram har startats där diverse trick och utmaningar läggs upp.
Valphänvisning
Det har hänvisats 2 kullar under året och 2 omplaceringar.
Webbinarium
Pga. coronapandemin har vi försökt att arrangera andra aktiviteter online. Webbinarium har
ordnats för medlemmarna, ”när olyckan är framme”, vilken blev mycket uppskattad.
Webbaserade aktiviteter är ett bra arrangemang även i framtiden, då alla kan närvara online.

Slutord
Tyvärr har coronapandemin fortsatt även detta år. Således har även årets årsmöte blivit
inställt och därmed har sittande styrelse för 2021 varit intakt. Styrelsen har hållit regelbundna
möten för att i möjligaste mån ändå arbeta framåt. Styrelsen beklagar att flera punkter inte
har kunnat genomföras. Förhoppningsvis ser vi snart en ljusare framtid!
Håll fortsatt avstånd! ❤
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