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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-01-18 -- 20

Närvarande

Björn Bjuggren
Annika Bergquist
Carina Boijertz
Titti Karlström
Gunliz Bengtsson
Marina Johnsson
Anders Wahlberg
Susanne Stier
Helen Häggström (adjungerad under §17)
Anna Bergwall (adjungerad under §17)

Anmält förhinder

Ulla Nilsson
Annelie Johansson

§1

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

§2

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Val av justerare
Marina valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§5

Föregående mötesprotokoll 2012-12-11
Protokollet godkändes med några ändringar.

§6

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat. Motionerna behandlades
under §10.

§7

Skrivelser ut
Inga skrivelser ut.

§8

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Proposition till årsmöte 2013: Björn uppdrogs att formulera ett förslag på att göra om
suppleanter till ordinarie ledamöter.
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Årsmöteslokalen i Katrineholm har dubbelbokats. Björn uppdrogs att leta efter
alternativ till Katrineholm för årsmötet. Sussie uppdrogs att skicka in reviderad kallelse
till Tollaren och hemsidan.
b. Jaktansvarig
Vårens tjp är spikade och godkända i SSRK HS. Curt Lundström är nu godkänd som tjp
domare. Carina och Anders uppdrogs att planera en provledare-/kommissarieutbildning
i anslutning till Specialen 2013 (förslagsvis onsdagen).
Styrelsen beslutade att apporteringstestet ska omarbetas.
c. Sekreterare
Styrelsen beslutade att adjungera redaktören för Tollaren, webansvarig samt
specialenansvarig till styrelsemöten framöver för att lättare kunna ge stöd till dessa.
Sussie uppdrogs att skicka ut kallelse till dessa inför varje styrelsemöte.
d. Kassör
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan
till handlingarna. Den föreslagna budgeten gicks igenom och några justeringar gjordes.
e. Avelsansvarig
Inget att rapportera.
f. Mentalitet- och funktionsansvarig
Marina uppdrogs att ta bort inaktuell info på hemsidan om funktionsbeskrivningen och
lägga till info om att nya funktionsbeskrivningen inom kort kommer att tas i bruk.
Styrelsen diskuterade första året med officiella BPH. Titti fortsätter att undersöka hur vi
på bästa sätt ska få ut statistik för att kunna analysera resultatet.
g. Utbildningsansvarig
Förslag på jaktnål för champion: ”guld”tollare med numrering på baksidan. Carina
spånar vidare. Förslag om att beställa termos med logga som alternativ till muggar.
Carina uppdrogs att undersöka termosalternativet.
h. RAS-ansvarig
RAS-arbetet fortskrider. Titti kommer att diskutera RAS med vår kontaktperson på SKK
innan RAS-konferensen.
i. Aktivitets- och medlemsansvarig
Tollarmontern vann pris för bästa rasmonter på HUND 2012!
Gunliz uppdrogs att dra igång Wikin för aktivitetsgrupperna. Där finns tex en flik för
mässor där vi kan samla all information/erfarenheter från tidigare mässor.
Guldapporten 2012: Nominerade är Tina & Jörgen Byrsell, Anki Ahlebrand, Ingrid
Larsson samt Ann & Göran Nyström. Mötet beslutade vem som ska tilldelas årets
Guldapport. Gunliz uppdrogs att ordna med priset.
j. Exteriöransvarig
Ingen rapport.
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§9

Årsmöte 2013-03-09
Alla uppdrogs att skicka in sin del av verksamhetsberättelsen till Sussie senast den 26:e
januari. Sussie uppdrogs att sammanställa och skicka verksamhetsberättelsen till
revisorerna samt till Anette för publicering på hemsidan.
Björn uppdrogs att tillfråga föreslagna mötesordförande och protokollförare till
klubbmötet.

§ 10

Motioner
Motion 1 till Tollarklubbens årsmöte: Ekonomiskt stöd till
domarelever/domaraspiranter med egen erfarenhet av tollare under utbildning till
tollingjaktdomare. Avslag. Motivering bifogas till årsmöteshandlingarna.
Motion 2 till Tollarklubbens årsmöte: Ekonomiskt stöd till domaraspiranter från
retrieversidan (auktoriserade retrieverdomare) under utbildning till tollingjaktdomare.
Avslag. Motivering bifogas till årsmöteshandlingarna.
Motion 3 till Tollarklubbens årsmöte: Kriterier för deltagande i utnämningen av Årets
Juniortollarmästare vid Tollarspecialen. Tillstyrker. Motivering bifogas till
årsmöteshandlingarna.

§ 11

RAS
Styrelsen gick igenom RAS-dokumentet som det ser ut idag. Titti tar med sig
kommentarer för vidare arbete med RAS. På RAS-konferensen som hålls den 10 mars
kommer dokumentet att diskuteras bland klubbens medlemmar.

§ 12

Tollarspecialen
Styrelsen behöver ta tag i Specialen – strukturera upp så att det blir lättare att hantera
den. Förslag finns att utöka specialengruppen med en funktionsansvarig. Vi planerar ett
fysiskt Specialenmöte direkt efter årsmötet om Louise Blomqvist har möjlighet att
komma då. Björn uppdrogs att ta kontakt med Lollo angående mötet.
Gunliz och Titti uppdrogs att leta vidare efter möjlig plats i Väst för Specialen 2014.

§ 13

TOLLAREN
Ingen rapport. Gör en lista med blänkare från styrelsen som kan läggas in i Tollaren
under året. Vi utgår från RAS för denna lista. Titti uppdrogs att skriva ihop förslag på
blänkare utifrån Sussies markeringar i RAS-dokumentet.

§ 14

Klubbens hemsida
Hemsidan behöver göras om – det är många sidor som inte är uppdaterade. Sussie
uppdrogs att kontakta Anette och höra efter hur vi kan underlätta arbetet.

§ 15

Tollarbutiken
Björn uppdrogs att ringa Viveca och kolla om Viveca kan behålla materialet hos sig om vi
lägger butiken vilande. Förslag finns att lägga ner Tollarbutiken och endast ta upp
aktiviteten under Tollarspecialen om vi inte hittar en ersättare till Viveca.

§ 16

Rasbok 2013
Rasboken är på väg till tryckeriet. Den delas ut på årsmötet. Det beslutades att priset för
Rasboken blir 350kr för försäljning i Tollarbutiken.
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§ 17

BPH
Helen Häggström och Anna Bergwall redogjorde för årets prov och klubbens BPH-bana i
Märsta. Det har genomförts 17 beskrivningar med totalt 150 hundar, varav 49 var
tollare.
Styrelsen beslöt utifrån årets resultat att fastställa en budget för 2013 och att Anna och
Helen äger rätt att disponera medel inom budgetramen för löpande utgifter. Anna och
Helen uppdrogs att sätta budget för Tollarklubbens BPH-verksamhet för 2013.

§ 18

Övriga frågor
a) Marina uppdrogs att lägga upp en facebook-grupp för Tollarklubbens styrelse.
b) Anders uppdrogs att leta efter wiki med beskrivningar av styrelsens
arbetsuppgifter.

§ 19

Kommande styrelsemöten
Klubbmötet 2013, 9 mars kl 10 (Sekreterarens kommentar: plats blev ändrad till Scandic
Hotel, Upplands Väsby)

§ 20

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

Vid protokollet

Justeras

Susanne Stier
Sekreterare

Björn Bjuggren
Mötesordförande

Marina Johnsson
Justerare

