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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-05-15

Närvarande

Björn Bjuggren
Carina Boijertz
Gunliz Bengtsson
Marina Johnsson (från §29 )
Ulla Nilsson
Susanne Stier
Annika Bergquist
Titti Karlström (§18-28, §32-37)
Annkie Ahlebrand
Louise Blomqvist (§30)

Anmält förhinder

Anders Wahlberg

§ 18

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

§ 19

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 20

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 21

Val av justerare
Annkie valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 22

Föregående mötesprotokoll 2013-04-10
Protokollet godkändes.

§ 23

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.
Annika uppdrogs att be Anette lägga upp info om SLU:s projekt om kennelhosta.

§ 24

Skrivelser ut
Björn har skickat skrivelse till Norsk Retrieverklubb via SSRK ang. fråga om ekonomisk
hjälp från klubben till cancerforskning på hund.

§ 25

Rapport från AU/Beslut efter förra mötet
Inget att rapportera.

§ 26

Gotlands tollingjaktprov
Det var premiär för Gotlandsprovet första helgen i maj. Det beslutades att täcka
förlusterna för Gotlandsprovet som en engångsföreteelse för att möjliggöra tjp-
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verksamhet även i detta område. Björn uppdrogs att be Gotlandsprovet att skicka
faktura till Ulla.
§ 27

Exteriördomarkonferens 2015
Nästa exteriördomarkonferens kommer att hållas den 20:e september 2015. Annika
uppdrogs att ta kontakt med en lämplig exteriördomare som har kännedom om
tollarrasen samt förståelse för dess funktion. Vårt raskompendium skulle behöva ses
över. Annkie uppdrogs att ansvara för att se över raskompendiet med hjälp av Annika.

§ 28

Funktionärsträffen
Björn har varit på funktionärsträff. Organisationsfrågan togs åter upp till diskussion.

§ 29

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Inget mer att rapportera.
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.
e. Avelsansvarig
Maria Wilbe har nu disputerat i ämnet ”Discovery of a Novel Pathway for an SLE-related
Disease Complex in the Canine Breed Nova Scotia Duck Tolling Retriever”. Annika
representerade Tollarklubben.
f. Mentalitet- och funktionsansvarig
5-6 personer från tollarna går utbildning i Funktionsbeskrivning Retriever (FBR) nu under
vår/sommar.
BPH-banan i Märsta fungerar bra och har fullt på alla sina beskrivningar.
g. Utbildningsansvarig
Inget att rapportera.
h. RAS-ansvarig
RAS är nu inskickat till SSRK.
Inget svar från Agria. Annika uppdrogs att skicka svar till djurägaren och meddela att vi
fortfarande driver frågan.
Titti har skickat en kopia av den reviderade versionen av RAS till Tollarklubben i Norge,
då de arbetar med att ta fram ett liknande dokument.
i. Aktivitets- och medlemsansvarig
Möte för aktivitetsansvariga planeras att genomföras torsdagen den 1 augusti.
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j. Exteriöransvarig
Inget att rapportera.
§ 30

Tollarspecialen
Beställning av rosetter görs av Louise och dessa kommer att skickas till Carina.
Therese Knutsson är tillfrågad att ställa upp som funktionärsansvarig.
4 utställningsdomare är klara.
WT-domarna är klara förutom en.
Elisabet Holm arbetar med att ta fram sponsorer.
Lasse Bengtsson och Gunliz tar på sig provledar- och kommissarierollerna för årets tjp.
Tollingjaktkommittén är fulltalig nu: Åsa Roosqvist, Liselott Johansson och Mats
Gunnarsson.
Agilitykommittén uppdrogs att kontakta Louise angående agilitydomare samt aktuellt
läge.

§ 31

TOLLAREN
Inget att rapportera.

§ 32

Klubbens hemsida
Hemsidan ska ses över. Styrelsen har delat upp hemsidan så att var och en kan titta på
innehållet på egen hand. Vid styrelsemötet på Specialen diskuterar vi hemsidan ihop.
Om vi hittar stycken som vi genast vill ändra på/ta bort kan vi maila varandra och ta
beslut över mailen. Sedan tar Sussie kontakt med Anette om ändringarna.
Titti uppdrogs att ansvara för rubriken RASEN.
Björn uppdrogs att ansvara för rubriken KLUBBEN.
Gunliz uppdrogs att ansvara för rubriken AKTIVITETER.
Marina uppdrogs att ansvara för rubriken BPH.
Anders uppdrogs att ansvara för rubriken TOLLINGJAKT.
Carina uppdrogs att ansvara för rubriken VALPKULLAR.
Sussie uppdrogs att ansvara för förstasidan.
Annika uppdrogs att ansvara för AVEL & HÄLSA.

§ 33

Tollarbutiken
Maja har fått hem butiken och mailen är igång. Hon har fått inloggningsuppgifter till
kontot.

§ 34

Rasbok 2013
Ett fåtal reklamationer ha inkommit efter transporten. Nya böcker har skickats ut.

§ 35

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 36

Kommande styrelsemöten
Telefonmöte 12 juni kl 19

§ 37

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

Vid protokollet

Justeras

Susanne Stier
Sekreterare

Björn Bjuggren
Mötesordförande

Annkie Ahlebrand
Justerare

