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Styrelsesammandrag, teamsmöte 2022-06-08 kl. 19:00
Närvarande: ordf. Marie Johansson (MJ), vice. Felicia Nilsson (FN), sekr. Annika
Stjärneving (AS), ledamot Emma Lithner (EL), suppleant Viktoria Rinkous (VR).
Frånvarande: kassör Charlotte Ekman (CE), suppleant Lena Anjou (LA)

Följande ärenden hanterades på mötet:
SRTK; Inkommen fråga från medlem ang. resultatlistor. Frågan är vidarebefordrad till
resultatredovisare. Se punkt 34 h).
Svenska Russkiy Toydagen 12 juni; MJ och AS inbjuder till rasträff i Vänersborg, Västergötland, då
det är SKK-utställning där denna dag och de båda närvarar. Medlem inbjuder till rasträff i Skultuna.
Inbjudan finns på hemsidan.
Utställning
- Rasspecialen är 27/8 i Backamo, Västergötland, i samband med SKK-utställning. AS har fått flera
sponsorer vilka vi är enormt tacksamma för. Vi fortsätter att ansöka. SRTKs namn i Minigruppens
annons 22/5 är inte korrekt och AS har bett om justering. Anmälningsavgift för veteraner är dyrare
än SDHK, varför? Har till dags datum ännu ej fått svar från Minigruppen.
- Monter och rasparad på SKKs utställning ”stora Stockholm” i december? Ansvariga inom klubben
kontaktas och vi inväntar inbjudan från SKK om intresseanmälan.
Årets RT
- Årets Russkiy Toy inom båda disciplinerna återinförs fr.o.m i år 2022 efter uppehåll pga.
pandemin. Fråga har uppkommit ang. formulering av gällande punktregel ägarskap. Med
hänvisning till GDPR har vi ingen rätt att kräva att ägare ska vara offentligt. Mötet beslutade att
stryka ordet ”registrerade” i meningen ”samtliga registrerade ägare skall vara medlemmar i SRTK”
under reglerna för poängberäkning. Medlemskap i SRTK är fortfarande en förutsättning men ägare
behöver alltså inte kontrolleras. Poängberäknare informeras om beslutet och ska även redovisa
prel. lista till webba AS varje kvartal för införande på hemsidan. Noteras att ansvarig för
poängberäkning av Russkiy Toytoppen åtar sig åter ansvaret.
- Reglerna ska revideras för perioden 2023-2027. Frågan läggs ut framöver till våra medlemmar
om ev. ändring inför nästa år.

Vid tangenterna
Annika Stjärneving

