
 Svenska Russkiy Toyklubben Sida 1 av 1 

Styrelsesammandrag, teamsmöte 2023-01-12 kl. 19:00 

Närvarande: ordf. Marie Johansson (MJ), vice. Felicia Nilsson (FN), sekr. Annika 

Stjärneving (AS), kassör Charlotte Ekman (CE), ledamot Emma Lithner (EL), 

suppleant Viktoria Rinkous (VR) 

Frånvarande: suppleant Lena Anjou (LA) 

 

Följande ärenden hanterades på mötet:  

 

Utställning  

Monter och rasparad på Stockholms hundmässa blev mycket lyckad, det kom många intresserade 
besökare och vi fick fin reklam i rasparaden båda dagarna. Knytkalas hölls enligt tradition vid rasringen 
med många godsaker. Stort tack till alla inblandade.   

Årets RT-regler 

Dags att revidera reglerna för en ny 5-årsperiod. Information har funnit på hemsidan och facebook.  
Mötet kom fram till att det krävs förtydliganden under Allround/Aktiv/Utställning:  
- ”innevarande år” läggs till vid punken ”räknas från 1/1 – 31/ 12.”  
- HP tas bort vid punken ”viltspår” då det inte finns längre. 
- ”deltagit utan diskvalificering” ändras på alla punkter till ”deltagit utan prissättning”.  
- ”utdelas på årsmöte” tas bort överallt, då det flera år har varit digitala årsmöten så diplom skickas 
som pdf-fil digitalt. Man sparar dessutom portokostnad och miljön på detta sätt.  
Vidare kom mötet fram till att ha med alla deltagare på utställningslistan och inte bara de fem första 
som tidigare år. Det ger en morot för övriga som står med och man ser även att fler än fem ställs ut.  
I mån av tid kan föregående års deltagare läggas till.  

Mötet beslutade att åtgärda dessa förtydliganden omgående, med hänvisning till detta protokoll. 

Noteras att ovanstående inte påverkar regler och poängberäkning, de är endast förtydliganden. 

Övriga frågor/information  

Diplom till Årets ryssar. Mötet kom fram till att alla fem (5) första på årets alla listor ska få diplom.  
Inte som tidigare med de 5 första vuxna och enbart 1:an på övriga.  

Årsmöte 2023 

Klubben är beviljad digitalt årsmöte. Förslag på datum är 16/3, 29/3 och 2/4.  

 

 

Vid tangenterna  

Annika Stjärneving 


