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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-09-13

Närvarande

Björn Bjuggren
Annika Bergquist
Carina Boijertz
Titti Karlström
Gunliz Bengtsson
Susanne Stier
Marina Johnsson
Annelie Johansson
Louise Blomqvist (under §96)

Anmält förhinder

Anders Wahlberg

Frånvaro

Ulla Nilsson

§ 88

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

§ 89

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 90

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 91

Val av justerare
Gunliz valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 92

Föregående mötesprotokoll 2012-08-09
Protokollet godkändes.

§ 93

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 94

Skrivelser ut
Inga utgående skrivelser.

§ 95

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Inget att rapportera.
b. Jaktansvarig
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Anders hälsar att en utvärdering kommer att göras av de första genomförda
tollingjaktproven i elitklass. Styrelsen påpekar vikten av att man frågar de startande från
årets samtliga elitklassprov.
c. Avelsansvarig
SKK:s avelskommitté har utarbetat en vägledning/tolkning av grundreglerna,
avelsparagraf 2, Avelsetik. Mer info kommer i Tollaren.
Boken ”Avelsboken” som används i SKK:s Uppfödarutbildningar är slutsåld och ny
kommer vara tillgänglig hösten 2013.
d. Sekreterare
Tollarklubben har fått förfrågan från två domare som önskar utöka sitt rasregister. Det
beslutades att tillstyrka domare Arvid Göranssons samt Ewa Widstrands önskan om
utökat rasregister.
e. Kassör
Ingen rapport föreligger.
f. Mentalitet- och funktionsansvarig
Inget att rapportera.
g. Utbildningsansvarig
Inget att rapportera. För arbetet med Tollarspecialen 2013, se nedan.
h. RAS-ansvarig
Titti har nu en kontaktperson på SKK, Maria Köhlström. Raskonferensen kommer att bli i
samband med årsmötet. RAS-gruppen kommer att träffas i slutet av året.
i. Aktivitets- och medlemsansvarig
Gunliz höll i ett möte för de aktivitets- och distriktsansvariga under Tollarspecialen.
Styrelsen tar med sig alla synpunkter och önskemål i det fortsatta arbetet.
1 aktivitetsansvarig och 1 distriktsansvarig har tillkommit.
j. Exteriöransvarig
Anneli föreslog att hon skulle sammanställa vilka som tagit pris på utställning under året.
Det beslutades att Anneli ska föra statistik över utställningsresultaten.
Annika har sökt information om när nästa exteriörkonferens ska äga rum men inte fått
besked än.
§ 96

Tollarspecialen
Det beslutades att Tollarspecialen 2013 kommer att äga rum den 2-4 augusti i Skåne.
Ninni bokar domare och ringsekreterare till utställningen. Tina kommer att hjälpa till att
boka TJP-domare innan vi hittat nya medlemmar i jaktkommittén.
Det beslutades att en bärbar dator, dummies, termosar samt tollingnät ska köpas in för
Tollarspecialen.
Vi behöver se över om det är aktuellt att skaffa arrangörsförsäkring för Tollarspecialen.
Björn uppdrogs att kolla upp detta med SSRK och Ulla.
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Tollarspecialen 2014: ev på västkustsidan
Tollarspecialen 2015: Klart med Sälen
§ 97

TOLLAREN
Årsmötet för 2013 kommer att hållas i Katrineholm den 9:e mars. Inbjudan kommer att
skickas till Tollaren. Sussie uppdrogs att boka Katrineholm 8-10 mars. Även catering ska
bokas.
Notis om att nominera till Guldapporten ska skickas in till Tollaren. Gunliz uppdrogs att
skicka in notisen.

§ 98

Klubbens hemsida
Inget att rapportera.

§ 99

Tollarbutiken
Viveca har flaggat upp för att vi kommer att behöva hitta en ny person att hålla i
Tollarbutiken framöver. Eventuell ersättare är tillfrågad.

§ 100

Rasbok 2013
Allt flyter på. Det beslutades att annonspriset för en helsida i Rasboken kostar 500 kr.

§ 101

Övriga frågor
Styrelsen diskuterade förslag på nominering till SKK:s Hamiltonplakett. Styrelsen
beslutade att skicka in nomineringsförslag. Björn uppdrogs att skriva ihop ett förslag.
Det beslutades att Tollarklubbens broschyr ska tryckas upp då vi har slut på dessa.
Marinas uppdrogs att ordna med detta.

§ 102

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

§ 103

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

Vid protokollet

Justeras

Susanne Stier
Sekreterare

Björn Bjuggren
Mötesordförande

Gunliz Bengtsson
Justerare

