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PROTOKOLL FÖRT VID

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2012-03-10 på Ekbackens Sporthotell i Katrineholm
1) Mötets öppnande

Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2) Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 26 st röstberättigade medlemmar var
närvarande.
3) Val av ordförande för mötet

Sverker Haraldsson valdes till ordförande för klubbmötet.
4) Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare för mötet

Styrelsen har utsett Gunliz Bengtsson som protokollförare för klubbmötet.
5) Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska

justera protokollet
Johanna Andersson och Ingrid Larsson valdes till justerare, tillika rösträknare.
6) Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar

Mötet beslöt att närvarande icke medlemmar fick närvara och yttra sig.
7) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelsen var införd i Tollaren nr 4/11 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan
januari 2012. Mötet förklarades av mötet behörigen utlyst.
8) Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkändes.
9) Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2011 som inkluderar

redogörelse från: avelsansvarig, aktivitets-/medlemsansvarig, uppfödaransvarig,
utställningsansvarig, jaktansvarig, JUM-ansvarig, specialenansvarig samt kassör
Samtliga berättelser fanns att tillgå på mötet och medlemmarna gavs tid att läsa igenom
verksamhetsberättelsen. Mötet Godkände verksamhetsberättelsen.
9b
10) Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av årsbokslut med balansoch resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Tid lämnades för genomläsning av revisorernas berättelse och den externa revisorns
kommentarer.
Årsbokslutet fanns att tillgå i årsmöteshandlingarna. Resultat- och balansräkningen
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fastställdes och uppkommen förlust skall försättas i ny räkning 2012.
11) Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
12) Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a.
Verksamhetsplan för kommande år
Björn Bjuggren redogjorde för verksamhetsplanen 2012. Verksamhetsplanen godkändes.
b.
Rambudget för kommande år
Budgeten 2012 föredrogs. Budgeten godkändes och lades till handlingarna.
c.
Medlemsavgifter
Styrelsens förslag till medlemsavgifter innebar oförändrade avgifter.
Mötet fastställde följande avgifter:
Fullbetalande medlemmar 230 SEK
Utlandsmedlem 300 SEK
Familjemedlem 60 SEK
Valpköparmedlem 130 SEK
Klubbmötet beslutade som ovan.
d.
Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
Klubbmötet beslutade att ersättningen utgår enligt lägsta statliga ersättningsnivå.
13) Val av ordförande i styrelsen

Lars Bengtsson föredrog valberedningens förslag:
Björn Bjuggren, omval 1 år
Klubbmötet valde enhälligt Björn Bjuggen till ordförande under ett år.
14) Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag:
Anders Wahlberg, omval 2 år
Ulla Nilsson, omval 2 år
Sussie Stier, nyval 2 år
Klubbmötet valde Anders Wahlberg, Ulla Nilsson och Sussie Stier till övriga ledamöter i
styrelsen
Dessutom kvarstår Annika Bergquist, Carina Boijertz, och Marina Johnsson 1 år.
15) Val av tre suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningens förslag:
1. Titti Karlström, omval 1 år
2. Gunliz Bengtsson, nyval 1 år
3. Annelie Johansson, nyval 1 år
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Klubbmötet valde Titti Karlström, Gunliz Bengtsson och Annelie Johansson till suppleanter i
styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.
16) Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningens förslag:
Eva Nordenberg, omval ordinarie 1 år
Sverker Haraldsson, omval ordinarie 1 år
Anna Fredriksson, nyval suppleant 1 år
Frida Forsberg, nyval suppleant 1 år
Klubbmötet valde Eva Nordenberg och Sverker Haraldsson till revisorer samt Anna
Fredriksson och Frida Forsberg till revisorssuppleanter.
17) Val av valberedning om två personer varav en sammankallande 1 år, en ledamot 2 år

Klubbmötet valde Cecilia Bergling till sammankallande i valberedningen för 1 år samt Maria
Lindén till ledamot för 2år
Dessutom kvarstår Mari Andersson 1 år.
18) Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 17
Punkterna 13 – 17 förklarades omedelbart justerade.
19) Behandling av frågor som anmälts till klubbstyrelsen
Inga frågor hade inkommit.
20) Behandling av frågor som senast den 1 december anmälts till styrelsen
1.) Angående korande av viltspårmästare på Tollarspecialen
Mötet beslutade att avslå motionen med motiveringen att det i dagsläget är svårt att
få in fler aktiviteter på specialen. Mötet diskuterade möjligheten att framgent se över
organisation och innehåll i tollarspecialen.
21) Övriga frågor
Maria Wilbe berättade vad som hänt med projektet tollarsjukan sedan sist.
Arbetet fortgår och vissa preliminära resultat som inte är klara för publicering
presenterades.
Sverker Haraldsson gick igenom de nya Tollingjaktprovs bestämmelserna.
De stora förändringarna är att det nu finns en elitklass samt att de är inskrivet att det är
tollingen som ska vara avgörande för vilket pris hunden kan erhålla.
Sverker gick även igenom nyheterna i nya RoA:n den finns att läsa på tollarklubbens
hemsida.
22) Mötets avslutande
Björn Bjuggren delade ut jaktmeritnål till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov och
som anmält att de vill ha sin nål (se bilaga).
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Blomstercheckar delades ut till VM-deltagaren i lydnad 2011:
Niina Svartberg, deltog i laget som tog lag-guld och individuellt tog hon en silvermedalj.
Björn Bjuggren läste upp vilka medlemmar som var nominerade till ”Guldapporten”:
Louise Runnemark, Cecilia Bergling, Sanna Hallgren och Anna Bergwall.
Guldapporten tillföll Sanna Hallberg med följande motivering: ”För ditt arbete att
utveckla tollaren som jakthund - som provledare, instruktör, apporteringstestdomare
m.m. tilldelas du 2011 års Guldapport.”
Följande avgående avtackades med tackmuggar: Anna Bergwall, Cecilia Bergling, Frida
Forsberg, Gunliz Bengtsson, Kerstin Gunnebro, Lotta Strömberg, Malin Nelson och Maria
Lindén.
Mötesordförande Sverker Haraldsson tackade för ordet och för visat intresse och
lämnade över ordet till ordförande Björn Bjuggren som tackade för förtroendet att leda
klubben under det kommande året.
Därefter förklarade Björn Bjuggren mötet avslutat.
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