
2018-Verks+mhetsber0ttelse, SRTK 2018

Styrelsens s+mm+ns0ttning vid >rets slut:
Ordför+nde: Annelie Cederlöf
Vice ordför+nde: Ann-Sofie Andersson
Sekreter+re,v+k+nt, tidig+re: Terhi K+ve´n (till september)
K+ssör, v+k+nt, tidig+re: Lis+ Henne ( till november)
Led+mot: Sofi+ Cichini
Suppl 1: Jemm+ C+rpenter
Suppl 2: M+rie Andersson

Styrelsen v+ldes enligt v+lberedningens försl+g p> >rsmötet, Sc+ndic 
Norrköping. Mötesordför+nde v+r Per-Inge Joh+nsson.
Styrelsen h+r h>llt 6 st protokollförd+ möten.

Styrelse+rbete, kommittéer mm.
R+sspeci+l ordn+des i s+mb+nd med Minigruppens regi och gick +v st+peln i 
B+ck+mo, Ljungskile. Prisbordet v+r mycket v0lfyllt d> det inkommit m>ng+ 
priser fr>n sponsorer, b>de medlemm+r, icke medlemm+r s+mt föret+g.

Rysk+ Posten
Medlemsutg>v+n i p+ppersform v+r mycket uppsk+tt+d men röst+des bort p> 
>rsmötet +v ekonomisk+ sk0l s+mt miljöt0nk+nde. Rysk+ Posten finns ist0llet 
tillg0nglig online vi+ klubbens hemsid+ med möjlighet +tt skriv+ ut.

Avel / h0ls+
Arbete kring ögonsjukdom+r hos v>r r+s p>g>r och fortskrider. V>r klubb h+r 
numer fördelen +tt st> i direktkont+kt med veterin0r som 0r speci+liser+d i 
ögonsjukdom+r hos hund och k+tt för r>dgivning etc.

Enk0t online
Enk0t g0ll+nde förlossningskomplik+tioner 0r genomfört utifr>n de direktiv som 
+ngetts i RAS. Enk0tens result+t 0r redovis+t i Rysk+ Posten.

Po0ngber0kning utst0llning: 
Klubben h+r en v0lfunger+nde sj0lvg>ende po0ngber0kn+re som 0ven gör 
diplom som m+il+s till berörd+ medlemm+r s+mt presenter+s i Rysk+ Posten. 
Diplom fr>n vinstrik+stelist+n del+des ut p> >rsmötet och skick+des med post 
till de som ej deltog p> pl+ts. 

Po0ngber0kning +ktiv+/ +rbet+nde:
Klubben h+r en v0lfunger+nde sj0lvg>ende po0ngber0kn+re. Gör 0ven gör 
diplom som del+s ut p> >rsmöte och som skick+des med post till de som ej 
deltog p> pl+ts. 



Hemsid+/ f+cebook:
S+mtlig+ i styrelsen h+r 0ven dett+ >r h+ft gemens+mm+ inloggningsuppgifter 
och p> s> s0tt kunn+t hj0lp+s >t. Styrelsen +nser det v+r+ viktigt +tt v+r+ 
tr+nsp+rent+ 0ven inför v+r+ndr+. Hemsid+n behöver förb0ttr+s.

R+smonter 
SRTK h+r med hj0lp +v ett stort +nt+l medlemm+r representer+t sin r+s p> 
Stockholmsm0ss+n 2018.

RAS:
RAS, sen+ste versionen 0r f+stst0llt, febru+ri 2019. Ulrik+ Br+ttberger Ekstr+nd 
och Len+ H+glund J+kobsson och Yvonne S+ndberg Åberg h+r l+gt ner mycket 
tid och +rbete p> dett+ dokument och det t+ck+r vi för. 

Slutord:
SRTK t+ck+r s+mtlig+ medlemm+r som st0llt upp med +llt fr>n sm>tt till stort ! 
Tills+mm+ns 0r vi SRTK !


