
 
 

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR RUSSIAN BLUE KLUBBEN 2020 och 2021 

 

 

Ekonomi 

Ekonomin kommer fortsatt att vara i fokus både vad gäller kostnader och intäkter. Budgeten ska vara i 

balans.  

 

Styrelsen 

Styrelsen kommer att ha minst tre protokollförda möten per kalenderår. Möten kommer ske 

företrädesvis via Skype. Om möjligt kommer något styrelsemöte att hållas på utställning. Beslut kan i 

vissa fall vid behov även tas fortlöpande via mejl eller Facebook och sedan bekräftas på kommande 

styrelsemöte. 

 

Medlemsmöten och andra medlemsaktiviteter 

 Klubben kommer att börja arrangera virtuella medlemsmöten via Skype (eller liknande program). 

Innehållet på dessa möten kan vara av olika slag och formen kan vara föreläsning, diskussion etc. 

Såväl interna (medlemmar) som externa personer kommer att vara möjliga som föreläsare. 

 Även medlemsmöten, uppfödarträffar, ryssfester på traditionellt vis kan bli aktuellt om möjlighet 

ges.  

 

Ryska Posten 

Vår klubbtidning Ryska Posten planeras att ges ut med två nummer under 2021. Eventuellt kan det 

istället bli tre nummer men med färre sidor. Ett nummer ska också ges ut för 2020. Målet är fortsatt att 

innehållet ska vara varierat, läsvärt, underhållande och ge information om Russian Blue till 

medlemmarna. Medlemstidningen är fortfarande vårt främsta bidrag till medlemmarna. Redaktionen 

består tills vidare av styrelsen. 

 

Ryska Boden 

Försäljning av RBK:s tygkassar, tröjor och vykort kommer att ske som tidigare. Inga nya produkter 

eller större inköp planeras under året. 

 

Hemsidan 

Elisabeth Larsson som webbansvarig sköter uppdateringar av löpande information. Fortfarande gäller 

att innehållet på hemsidan skulle behöva lite smärre uppdateringar och gärna även översättas till 

engelska. Om tid finns kommer detta att påbörjas under året. 

 

Facebookgruppen 

Till för klubbmedlemmar att snabbt meddela sig med varandra och utbyta erfarenheter och 

information. FB-gruppen kan också användas av styrelsen som ett komplement till Ryska Posten och 

hemsidan för att delge medlemmar diverse klubb- och annan ryssinformation. 

 

 



 
 

Ryssalmanacka 

Almanacka för 2021 är inte aktuell. Försök kommer att göras för att ta fram en för 2022. 

 

Annonsering 

Klubben kommer som tidigare att ha en radannons i varje nummer av SVERAK:s tidning Våra Katter. 

Om styrelsen bedömer det ekonomiskt försvarbart och i klubbens intresse kan även annan annonsering 

komma ifråga. 

 

Informationstjänst 

Kommer under året finnas till hands och bistå såväl klubbmedlemmar samt ryssintresserade med 

diverse information. 

Informationsmaterial 

Infobroschyren (”gröna bladen”) delas ut på utställningar. Eventuellt behöver fler tryckas upp. Detta är 

dock något som får övervägas baserat på kostnad och av den nytta de kan göra. 

Restnummer av Ryska Posten kan också användas som infomaterial. Fortsatt önskemål om att ta fram 

en mindre roll-up med information om rasen att använda på utställning. 

 

Avelshanar 

Tillgängliga avelshanar, inklusive unghanar, redovisas i Ryska Posten och på hemsidan för de som 

önskar. Ett problem är att antalet hanar för avel har minskat mycket drastiskt under senare år. Detta 

kan på sikt ge oönskade konsekvenser. Styrelsen behöver fortsatt fundera på vad som kan göras och 

hur medlemmarna ska kunna bidra för att vända på denna utveckling. 

 

Avels- och Hjälpfonden 

 Fonden kan ge ekonomiskt stöd vid ansökningar som bedöms ligga i linje med stadgarna för 

fonden. 

 Styrelsen handlägger och beslutar i eventuella inkomna ärenden, efter inledande beredning av 

Avels- och Hälsorådet. 

 

Avels- och Hälsorådet 

 Bistå klubbens medlemmar med vägledning i samband med avelshanesökningar och parningar, 

samt efter bästa förmåga hålla medlemmarna uppdaterade i för rasen aktuella hälsofrågor. 

 Bereda ansökningar till Avels- och Hjälpfonden som berör avel och hälsa för rasen. 

 

Utställningar 

På grund av coronapandemin har endast ett fåtal utställningar arrangerats under 2020. Några årets 

Russian Blue 2020 kommer därmed inte att utses. Vi hoppas att det blir möjligt att återuppta denna 

tävling under 2021. 

 

Tävlingen Årets Russian Blue 2019 

Vinnarna kommer att presenteras i Ryska Posten. Prisutdelning sker på årsmötet 2021. 


