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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-06-14 
 

 
Närvarande  Björn Bjuggren 

Ulla Nilsson 
  Annika Bergquist 
  Carina Boijertz 

Titti Karlström 
Gunliz Bengtsson 

  Susanne Stier 
 
Anmält förhinder Anders Wahlberg 
  Annelie Johansson 
  Marina Johnsson 
 

 
§ 56 Mötets öppnande 

Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 57 Beslutsmässighet 
 Beslutsmässighet föreligger. 
 
§ 58 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg. 
 
§ 59 Val av justerare 

Carina Boijertz valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 60 Föregående mötesprotokoll 2012-05-08 

Protokollet godkändes. 
 
§ 61 Skrivelser in 

Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat. 
 
§ 62 Skrivelser ut 

Inga utgående skrivelser. 
  
§ 63 Rapporter från alla ansvarsområden 

a. Ordförande 
Björn rapporterade från fullmäktige. Björn föreslog att organisationsärendet bordläggs 
till nästa år och detta bifölls. 

  
b. Jaktansvarig 
Den första svenska tollaren har nu gått till pris i Ekl i Danmark. Sverker Haraldsson med 
River Fox Ganti Quebec tog ett 3:e pris i juni. 
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c. Sekreterare 
Inget att rapportera. 
 
d. Kassör 
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan 
till handlingarna. Det ekonomiska läget ser bra ut. 
Nytt bankgironummer ska publiceras på hemsidan. Ulla uppdrogs att se till att 
bankgironumret läggs ut på hemsidan. 
Fasträntekonton är upplagda. Aviseringar kommer att komma till Ulla innan 
bindningstiden går ut. 

 
e. Avelsansvarig 
Inget att rapportera. 

 
f. Mentalitet- och funktionsansvarig 
Inget att rapportera 

       
g. Utbildningsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
h. RAS-ansvarig 
Agneta Joonas har blivit tillfrågad och är intresserad av att delta i RAS-arbetet. Det finns 
planer på att anordna en träff för alla intresserade av att diskutera innehållet i RAS. 
Styrelsen godkände planen att bjuda in till denna träff. 

 
i. Aktivitets- och medlemsansvarig 
En aktivitetsansvarig i Stockholm södra har avsagt sig uppdraget. 
Stockholm norra söker fler aktivitetsansvariga och önskar få hjälp med att söka 
intresserade. 
Det föreslogs att skicka in en annons till Tollaren angående vakanta aktivitetsansvariga. 
Gunliz uppdrogs att skriva ihop en annons. 
Carina tar på sig att tillsammans med Gunliz representera Tollarklubben på Bosjökloster. 

 
j. Exteriöransvarig 
Inget att rapportera. 

 
§ 64 Tollarspecialen 

Björn rapporterar att det är svårt att finna funktionärer till Tollarspecialen. Utbildade 
ringsekreterare sökes också. 
Annika uppdrogs att kontakta Lollo angående plats till Tollarspecialen 2013. 
 

 
§ 65 TOLLAREN 

Inget att rapportera 
  
§ 66 Klubbens hemsida 

Björn har varit i kontakt med webmaster, Anette, angående en arbetsgrupp för 
hemsidan. En grupp är på G. 
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§ 67 Tollarbutiken 

Björn uppdrogs att ta kontakt med Viveca angående närvaro av Tollarbutiken på 
Tollarspecialen. 
Viveca flaggar upp för att vi kommer att behöva hitta en ny person att hålla i 
Tollarbutiken framöver. 

 
§ 68 Rasbok 2013 

Anmälningsformuläret är klart för att läggas ut på hemsidan. Vi väntar fortfarande på 
det nya bankgironumret för Rasboken. 

 
§ 69 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§ 70 Kommande styrelsemöten 

9/8 kl 10 Fysiskt möte i samband med Tollarspecialen Böda, Öland 
 
§ 71 Mötets avslutande 
 Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
       
Susanne Stier    Björn Bjuggren  
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
       
    Carina Boijertz 
    Justerare 


