Protokoll nr 8/2012
Sidan 1 av 3

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-11-15

Närvarande

Björn Bjuggren
Annika Bergquist
Carina Boijertz
Titti Karlström
Gunliz Bengtsson
Marina Johnsson
Ulla Nilsson
Susanne Stier
Louise Blomqvist (under §112)

Anmält förhinder

Anders Wahlberg

Frånvaro

Annelie Johansson

§ 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
Ulla valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 108

Föregående mötesprotokoll 2012-10-11
Protokollet godkändes.

§ 109

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat. Det beslutades att Sussie ska
anmäla sig till SKKs avelskonferens.

§ 110

Skrivelser ut
Inga skrivelser ut.

§ 111

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Björn har varit i kontakt med tryckeriet som tryckte våra broschyrer om klubben.
Tryckeriet skickar förlagan till Björn som granskar den innan beställning.
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b. Jaktansvarig
Inget att rapportera.
c. Sekreterare
Inget att rapportera.
d. Kassör
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan
till handlingarna. Ulla har skickat in en blänkare till Tollaren angående betalning av
årsavgift för länk i uppfödarlistan på hemsidan.
e. Avelsansvarig
SSRK kommer att ordna avelsträff på flertalet ställen i landet 2013 istället för den
tidigare gemensamma avelskonferensen.
f. Mentalitet- och funktionsansvarig
Vi har slut på protokoll för funktionsbeskrivning. Marina har kontakt med
Goldenklubben som har hand om tryckningen.
g. Utbildningsansvarig
Inget att rapportera.
h. RAS-ansvarig
Titti fortsätter att leta efter originalet på RAS-boken.
RAS-gruppen kommer att träffas i slutet av november.
i. Aktivitets- och medlemsansvarig
Inget att rapportera.
j. Exteriöransvarig
Ingen rapport.
§ 112

Tollarspecialen
4 jaktprovsdomare är klara. Vi saknar en jakprovsgrupp för specialen. Vi behöver en
provledare och en kommissarie till TJP. Anneli GIlde ska ordna med exteriördomare och
ringsekreterare. Agilitytävlingen kommer att arrangeras av en lokal klubb. Sverker ska
höra med Bosse Ferm om att ordna med vilt till TJP genom SSRK-avdelningen.
Anmälningstiden för lydnaden behöver ändras till samma datum som resterande
Tollarspecial. Sussie uppdrogs att ändra datumet.
Förslag om att erbjuda uppfödare att sponsra specialen med funktionärer till WT:t har
inkommit. Det beslutades att prova detta på Specialen 2013.

§ 113

TOLLAREN
Inget att rapportera.

§ 114

Klubbens hemsida
Inget att rapportera.
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§ 115

Tollarbutiken
Fortfarande ingen ansvarig. Vi letar vidare.

§ 116

Rasbok 2013
Allt flyter på.

§ 117

Övriga frågor
Förvaring av Tollarklubbens arkiverade dokument mm: Vi tar reda på hur mycket saker vi
behöver hyra förvaringsplats till.
Har vi tillräckligt med jaktnålar och muggar för nästa årsmöte? Carina uppdrogs att
undersöka detta. Vad ska vi ordna med till jaktchampions? Alla uppdrogs att funderar på
det till nästa möte.

§ 118

Kommande styrelsemöten
Telefonmöten: 11/12 kl 19.
Fysiskt möte: 18-20/1

§ 119

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

Vid protokollet

Justeras

Susanne Stier
Sekreterare

Björn Bjuggren
Mötesordförande

Ulla Nilsson
Justerare

