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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-10-11 
 

 
Närvarande  Björn Bjuggren 
  Anders Wahlberg 

Annika Bergquist 
Ulla Nilsson 

  Carina Boijertz 
Titti Karlström 
Gunliz Bengtsson 

  Annelie Johansson 
  Susanne Stier 
  Louise Blomqvist (under §112) 
 
Frånvaro  Marina Johnsson 
 
 

 
§ 104 Mötets öppnande 

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

Dagordningen godkändes. 
 
§ 107 Val av justerare 

Annelie valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 108 Föregående mötesprotokoll 2012-09-13 

Protokollet godkändes. 
 
§ 109 Skrivelser in 

Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat. 
 

§ 110 Skrivelser ut 
 Svar ang. utökat rasregister för Arvid Göransson samt Ewa Widstrand. 
 Ansökan om officiellt lydnadsprov har gjorts i SSRK Prov inför Tollarspecialen 2013. 
 
§ 111 Rapporter från alla ansvarsområden 

a. Ordförande 
Inget att rapportera. 

  
b. Jaktansvarig 
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Annika frågade varför jaktprovsresultaten från Tollarspecialen inte kommit in. Anders 
uppdrogs att ta reda på vad det beror på. 
 
c. Avelsansvarig 
SKK:s avelskonferens äger rum 16-17 mars 2013 på Scandic Star i Sollentuna. 

 
d. Sekreterare 
Tollarklubben har fått förfrågan från exteriördomare Torbjörn Skaar som önskar utöka 
sitt rasregister. Det beslutades att tillstyrka domare Torbjörn Skaars önskan om utökat 
rasregister. 
 
e. Kassör 
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan 
till handlingarna. Det ekonomiska läget ser bra ut. 
 
f. Mentalitet- och funktionsansvarig 
Ingen rapport föreligger. 

       
g. Utbildningsansvarig 
Inget att rapportera. Saknar fortfarande ny mailadress. 
 
h. RAS-ansvarig 
Titti har etablerat kontakt med SKK (Maria Köhlström). RAS-möte kommer att hållas i 
november/december för RAS-gruppen. 

 
i. Aktivitets- och medlemsansvarig 
Blekinge har fått en till aktivitetsgrupp, ”Snapphanetollarna” 

 
j. Exteriöransvarig 
Anneli har påbörjat att föra statistik över utställningsresultaten för året. 

 
§ 112 Tollarspecialen 

Två danska domare är bokade för tollingjaktproven på Specialen 2013. Cicci och Carina 
jobbar med kontrakt med markägare för tjp. 
Förfrågan om det planerats någon Rallylydnadstävling på Specialen har inkommit. Det 
beslutades att inte  lägga till ytterligare en gren då Specialen redan är ett mycket stort 
arrangemang. Björn uppdrogs att svara på det inkomna mailet. 
 

§ 113 TOLLAREN 
Inget att rapportera. 

  
§ 114 Klubbens hemsida 

Inget att rapportera. 
 
§ 115 Tollarbutiken 

Förslag om att skicka in en annons till Tollaren om ny ansvarig för Tollarbutiken kom 
upp. Björn uppdrogs att skriva denna. 
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§ 116 Rasbok 2013 
Allt flyter på och det har kommit in 450 anmälningar. 

 
§ 117 Övriga frågor 

Vi saknar en bra strategi för förvaring av Tollarklubbens dokument och material. Nu 
finns allt utspritt över landet. Björn uppdrogs att ta reda på kostnad för förvaring i 
Shurgard. 
Önskemål om en konferens för tollingjaktprovsdomare har inkommit från flera domare. 
Titti uppdrogs att undersöka när det är dags att ordna nästa konferens enligt SKK:s krav. 
Anders uppdrogs att ta upp frågan i tollingjaktprovskommittén. 

 
§ 118 Kommande styrelsemöten 

Telefonmöten: 15/11, 11/12  kl 19. 
Möte i Uppsala, Victoria: 18-20/1 

 
§ 119 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
       
Susanne Stier    Björn Bjuggren  
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
 
       
    Annelie Johansson 
    Justerare 


