Protokoll nr 02/2013
Sidan 1 av 3

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-04-10

Närvarande

Björn Bjuggren
Carina Boijertz
Gunliz Bengtsson
Marina Johnsson
Ulla Nilsson
Susanne Stier
Annika Bergquist (fr.o.m. mitten av §5)
Titti Karlström (fr.o.m. mitten av §5)

Anmält förhinder

Anders Wahlberg
Annkie Ahlebrand

§1

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

§2

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg av en punkt ”Rapport från AU”.

§4

Val av justerare
Carina valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§5

Föregående mötesprotokoll 2013-01-18--20
Protokollet godkändes. Sussie och Gunliz (med input från Sanna Hallgren) uppdrogs att
inkomma med ett förslag på omarbetning av apporteringstestet till styrelsen.

§6

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.
Björn uppdrogs att skriva ett svar till Norsk Retrieverklubb angående frågan om
ekonomisk hjälp från klubben till cancerforskning på hund. Svaret ska skickas via SSRK.

§7

Skrivelser ut
Diverse skrivelser har skickats ut:
Remissvar angående SKKs grundregler
Rekommendation angående utökat rasregister Theres Johansson
Svar till SSRK på enkät om rasdata
Löpande medlemsfrågor har besvarats

§8

Rapport från AU/Beslut efter förra mötet
Inget rapportera.
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§9

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Björn åker på SSRK fullmäktemöte i maj.
b. Jaktansvarig
Tollingjaktkommittén har utbildat 5 nya provledare från Gävleborg, Stockholmsområdet
samt Östergötland. Nästa utbildning blir onsdag före specialen. Anders åker på SSRKs
funktionärsträff 13-14 april.
c. Sekreterare
Inget att rapportera.
d. Kassör
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan
till handlingarna.
e. Avelsansvarig
Annika har deltagit på konferens om immunmedierade sjukdomar på SLU.
Sussie representerade Annika på SKKs avelskonferens.
f. Mentalitet- och funktionsansvarig
Marina har fått ny mailadress: mentalitetsansvarig@tollarklubben.se
Funktionsbeskrivningsutbildningar har påbörjats. Vi kommer att utbilda en grupp i Skåne
och en i Stockholm och dessutom 1 person i Västra.
Hundägardagen i Stockholm 13 april – Marina representerar klubben och rasen.
g. Utbildningsansvarig
Carina har fått ny mailadress: utbildningsansvarig@tollarklubben.se
h. RAS-ansvarig
RAS-konferensen var lyckad. Titti har sammanställt all input från RAS-konferensen och
inväntar nu svar från RAS-kommittén.
i. Aktivitets- och medlemsansvarig
En förfrågan har inkommit om att få kontakt med Tollarklubbens medlemmar i Sollefteåtrakten. Frågan har skickats vidare till aktivitetsansvarig i området.
j. Exteriöransvarig
Inget att rapportera.

§ 10

Tollarspecialen
Möte angående Specialen har genomförts med delar av styrelsen och Lollo.
Sussie uppdrogs att köpa in 2 st knallpåkar samt skott till dessa. Men om vi har möjlighet
att använda hagelgevär istället på WT:t så är detta att föredra.

§ 11

TOLLAREN
Styrelsen uppdrogs att skicka in presentation av sig själva till Tollaren.
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§ 12

Klubbens hemsida
Vi inväntar svar angående omarbetningen av hemsidan från Webmaster innan vi lägger
upp arbetet.

§ 13

Tollarbutiken
Viveca har precis skickat över Tollarbutiken till Maria Ivarsson som är ny ansvarig för
Tollarbutiken.

§ 14

Rasbok 2013
Alla rasböcker har nu skickats ut. Allt har gått smidigt och bra.

§ 15

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 16

Kommande styrelsemöten
Telefonmöte 15 maj kl 19

§ 17

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

Vid protokollet

Justeras

Susanne Stier
Sekreterare

Björn Bjuggren
Mötesordförande

Carina Boijertz
Justerare

