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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-08-09

Närvarande

Annika Bergquist
Carina Boijertz
Titti Karlström
Gunliz Bengtsson
Susanne Stier

Anmält förhinder

Björn Bjuggren
Anders Wahlberg
Annelie Johansson
Marina Johnsson

§ 72

Mötets öppnande
Mötesordförande Annika Bergquist hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 73

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 74

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg.

§ 75

Val av justerare
Titti valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 76

Föregående mötesprotokoll 2012-06-14
Protokollet godkändes.

§ 77

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.
Sverker Haraldsson har blivit auktoriserad Tjp domare.
Kerstin Henriksson har blivit auktoriserad exteriördomare för tollare.

§ 78

Skrivelser ut
Inga utgående skrivelser.

§ 79

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Inget att rapportera.
b. Jaktansvarig
Ingen rapport föreligger.
c. Avelsansvarig
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Nytt avtal för uppfödare gäller fr o m 21 juni 2012, se SKKs hemsida. De gamla
protokollen kan användas t o m sista april 2013.
Ny policy för dispens för registrering av hund hos SKK, se SKKs hemsida.
d. Sekreterare
Styrelsen har fått förfrågan om Tollarklubben kan sponsra SSRK ungdoms SM. Styrelsen
beslutar att sponsra det bästa tollarekipaget med en profilprodukt.
e. Kassör
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan
till handlingarna. Det ekonomiska läget ser bra ut.
Punkten gällande nya bankgironummer som ska publiceras på hemsidan kvarstår.
Inget att rapportera.
Regler för användning av Tollarklubbens företagskort fastställdes.
f. Mentalitet- och funktionsansvarig
Ingen rapport föreligger.
g. Utbildningsansvarig
Saknar fortfarande mailadress.
h. RAS-ansvarig
RAS-träffen kommer sannolikt att hållas i samband med årsmötet. Ett arbetsmöte
kommer att hållas under hösten.
i. Aktivitets- och medlemsansvarig
Gunliz kommer att hålla i ett möte för de aktivitetsansvariga under Tollarspecialen.
j. Exteriöransvarig
Ingen rapport föreligger.
§ 80

Tollarspecialen
Styrelsen beslutar att bjuda in Specialenansvarig Louise Blomqvist till styrelsemöten
framöver för att underlätta arbetet inför kommande specialer.
Ett katalogprogram samt visst material till lydnadsproven har köpts in till Specialen.
Det beslutades att ersättning för förvaring av Specialenmaterial ska utgå. Ersättningen
fastställdes.

§ 81

TOLLAREN
Inget att rapportera.

§ 82

Klubbens hemsida
Inget att rapportera.

§ 83

Tollarbutiken
Viveca flaggar upp för att vi kommer att behöva hitta en ny person att hålla i
Tollarbutiken framöver.
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§ 84

Rasbok 2013
Anmälningsformuläret har nu lagts ut på hemsidan. De första anmälningarna har
kommit och allt flyter på enligt plan.

§ 85

Övriga frågor
Styrelsen noterar att Sveriges första Tjp elitklassprov har genomförts.
Mål och strategier i RAS-dokumentet gicks igenom. Revideringar föreslogs. Titti reviderar
och skickar ut förslag.

§ 86

Kommande styrelsemöten
Telefonmöten: 13/9, 11/10, 15/11, 11/12 kl 19.

§ 87

Mötets avslutande
Ordförande Annika Bergquist tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Susanne Stier
Sekreterare

Annika Bergquist
Mötesordförande

Anne Titti Karlström
Justerare

