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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-04-12

Närvarande

Björn Bjuggren
Ulla Nilsson
Annika Bergquist
Carina Boijertz
Titti Karlström
Gunliz Bengtsson
Annelie Johansson
Susanne Stier

Anmält förhinder

Anders Wahlberg
Marina Johnsson

§ 24

Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 25

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 26

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg.

§ 27

Val av justerare
Ulla Nilsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 28

Föregående mötesprotokoll 2012-01-13 -15 samt 2012-03-10
Protokollet godkändes.

§ 29

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 30

Skrivelser ut
Inga utgående skrivelser.

§ 31

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Björn rapporterade från SSRK:s Funktionärsträff där organisationsförändringen
diskuterades och därefter arbetade de med verksamhetsfrågor.
Björn rapporterade att det är ett krav att vi använder SSRK Prov på Tollarspecialen.
b. Jaktansvarig
Ingen rapport.
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c. Sekreterare
Den årliga publiceringen om raserna ska skickas in till Apportören nr 2. Annika uppdrogs
att skriva artikeln.
d. Kassör
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan
till handlingarna.
e. Avelsansvarig
Inget att rapportera.
f. Mentalitet- och funktionsansvarig
Inget att rapportera.
g. Utbildningsansvarig
Inget att rapportera.
h. RAS-ansvarig
Titti har påbörjat arbetet med att revidera RAS.
i. Aktivitets- och medlemsansvarig
Gunliz har fått frågan om klubben kan öppna ett konto för en aktivitetsgrupp. Som
tidigare beslutats gäller att aktivitetsgrupperna själva ansvarar för sina finanser.
Anna-My har skänkt utställningstält till klubben och dessa ska bl a användas vid
Tollarspecialen.
j. Exteriöransvarig
Inget att rapportera.
Annelie uppdrogs att ringa till SSRK för att be om en uppdaterad lista på alla
exteriördomare för tollare.
§ 32

Tollarspecialen
a. Ersättning till Specialen-arrangör
Det beslutades att arrangörer får betalt för sina utlägg. Reseräkning ska ha inkommit till
kassören senast en månad efter att aktiviteten är genomförd.
b. Eventuell vinst
Det beslutades att eventuell vinst från Tollarspecialen går tillbaka till Tollarklubben.
c. Justering av texten angående Juniortollarmästaren och Tollarmästaren
Det beslutades att Juniortollarmästartiteln avgörs i Nkl och Ökl och att
Tollarmästartiteln avgörs i Ekl. Om ingen hund går till pris i Ekl avgörs tävlingen i Ökl
istället. Annika och Sussie uppdrogs att skriva ihop en text till hemsidan, Tollaren och
Specialenhemsidan.
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d. Anmälan via SSRK Prov
Alla anmälningar till jaktproven och lydnadsproven måste gå genom SSRK Prov
respektive SBK Tävling. Länk till SSRK Prov är inlagd på Specialenhemsidan, men länk till
SBK Tävling saknas.
Björn uppdrogs att skriva ihop en text till Tollaren angående anmälan på SSRK Prov samt
SBK Tävling samt att se till att länk till SBK Tävling läggs till på Specialenhemsidan.
e. Budget
Björn uppdrogs att kolla av läget angående budgeten för Specialen med Louise samt att
fråga om det finns behov av förskottsbetalning.

§ 33

TOLLAREN
Inget att rapportera.

§ 34

Klubbens hemsida
a. Uppfödarlistan
Ulla uppdrogs att med hjälp av Anette (webmaster) se till att uppfödarlistan på
hemsidan är aktuell.
b. ” * ” även på de uppfödare som gått SKK:s uppfödarutbildning
Det beslutades att även uppfödare som genomgått SKK:s uppfödarutbildning (dvs inte
bara de som genomgått Tollarklubbens uppfödarutbildning) ska märkas med ” * ” på
uppfödarlistan på hemsidan.
Carina uppdrogs att skriva ihop en text till hemsidan angående detta.
c. Sekreterare till valphänvisningen
Sussie uppdrogs att tillfråga ny sekreterare för valphänvisningen.

§ 35

Tollarbutiken
Ingen rapport.

§ 36

Rasbok 2013
a. Plusgirokonto till Rasbok 2012
Styrelsen beslutade att öppna ett plusgirokonto för rasbokens inbetalningar.
Klubbens ordförande Björn Bjuggren och kassör Ulla Nilsson var för sig disponerar
kontot samt har tillgång till kontot via internetbank. Vidare beslutades att göra en
ansökan om e-redovisning till kontot för Annika Bergquist och Johanna Andersson.”
b. Avgift på Rasboken för utländska anmälare
Det beslutades att avgiften för utländska anmälare är 400 kr + 100 kr/ytterligare hund.
c. Uppgradering av tjänsten som ska användas för anmälningar till Rasboken
Det beslutades att uppgraderingen av tjänsten betalas av klubben.
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§ 37

Övriga frågor
a. Nya mailadresser
Björn uppdrogs att be Anders ordna med nya mailadresser samt ta reda på vad som är
fel på mailadresserna till avelsansvarig samt webmaster.
b. Bosjökloster
Gunliz uppdrogs att kontakta aktivitetsgruppen Sydtollarna och fråga om de kan delta i
år igen.

§ 38

Kommande styrelsemöten
8/5 Telefonmöte kl 19
14/6 Telefonmöte kl 19
9/8 Fysiskt möte i samband med Tollarspecialen Böda, Öland

§ 39

Mötets avslutande
Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Susanne Stier
Sekreterare

Björn Bjuggren
Ordförande

Ulla Nilsson
Justerare

