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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-06-20 
 

 
Närvarande  Björn Bjuggren 
  Carina Boijertz 

Gunliz Bengtsson 
  Ulla Nilsson 
  Susanne Stier 
  Annika Bergquist 

Titti Karlström 
Annkie Ahlebrand 

   
Anmält förhinder Anders Wahlberg 
  Marina Johnsson 
 

 
§ 38 Mötets öppnande 

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

Dagordningen godkändes. 
 
§ 41 Val av justerare 

Ulla valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 42 Föregående mötesprotokoll 2013-05-15 

Protokollet godkändes. 
 

§ 43 Skrivelser in 
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat. 
Sussie uppdrogs att besvara SSRK:s remiss angående föreslagna personer för 
domarutbildning för retrieverjaktprov. Styrelsen bifaller förslaget. 
Sussie uppdrogs att svara på förfrågan om utökat rasregister för Lena Rollmar. Styrelsen 
tillstyrker Lena Rollmar med önskemål om att hon besöker ett tollingjaktprov för att se 
rasen i arbete.   

 
§ 44 Skrivelser ut 

Inga utgående skrivelser. 
 

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

 Inget rapport 
§ 46 Rätt att delta i mentaltest 



 

Protokoll nr 04/2013 
 

Sidan 2 av 3 

 

   

 

Styrelsen har inget att erinra mot förslaget att tollare ska ha rätt att delta i den 
mentaltest/MT, som ingår i korning. 
 

§ 47 Jakt- och fiskemässan i Bosjökloster 
Tollarklubben representeras av Carina Boijertz, Gunliz och Lasse Bengtsson på årets jakt- 
och fiskemässa 24-25 augusti. 
 

§ 48 Rapporter från alla ansvarsområden 
a. Ordförande 
Björn deltog på SSRKs fullmäktige. 

  
b. Jaktansvarig 
Anders skickade en rapport som gicks igenom. Styrelsen beslutade att klubben betalar 
för en tjp domarkonferens light 2014 då den SKK-subvensionerade konferensen kan bli 
först 2015. Anders uppdrogs att ta tag i detta. 

 
c. Sekreterare 
Inget mer att rapportera. 
 
d. Kassör 
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan 
till handlingarna. 
 
e. Avelsansvarig 
Ny remiss för projektet ”Tollarsjuka hos hund” finns upplagd på hemsidan. Ny 
kontaktperson för Tollarprojektet är Hanna Bremer istället för Maria Wilbe. 
Avelspolicyn ska uppdateras. Annika och Titti uppdrogs att skriva ett utkast. 
 
f. Mentalitet- och funktionsansvarig 
Ingen rapport från Marina. 
Nu är årets första FBR-utbildningar klara. Två testledare och en funktionär är klara. Två 
beskrivare och en testledare är på gång under hösten. 

       
g. Utbildningsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
h. RAS-ansvarig 
Lena Hägglund på SSRK har börjat läsa igenom Tollarklubbens reviderade RAS. 

 
i. Aktivitets- och medlemsansvarig 
Inget att rapportera. 

 
j. Exteriöransvarig 
Det kommer in kritiker löpande. 

 
§ 49 Tollarspecialen 

Marker + mat för WT:t är klart. 
Lydnads-, agility- och exteriördomare klara. 



 

Protokoll nr 04/2013 
 

Sidan 3 av 3 

 

   

 

 Ett extramöte om Specialen kommer att hållas inom kort. 
 

§ 50 TOLLAREN 
Inget att rapportera. 

  
§ 51 Klubbens hemsida 

Inget att rapportera. Vi kommer att diskutera hur hemsidan ska se ut under nästa 
styrelsemöte. 

 
§ 52 Tollarbutiken 

Maja och Annika har tagit bort gamla rasböcker mm. Nya kepsar ska beställas. 
 
§ 53 Rasbok 2013 

Inget att rapportera. 
 

§ 54 Övriga frågor 
Tollarklubben ska överlämna en tackpresent till familjen Viker för all hjälp kring 
transport, utrensning samt förvaring av Tollarklubbens material från Fliken. 
Raskompendium ska skickas ut till domarna som dömer på Tollarspecialen. Annika 
uppdrogs att ordna med detta. 
Styrelsen uppmärksammar att det är nya lottningsregler för A- och B-prov Retriever från 
och med 1 juli 2013 (se SSRK:s hemsida). 

  
§ 55 Kommande styrelsemöten 

Fysiskt möte hos Carina kl 10 torsdagen 1:a augusti. 
 
§ 56 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
       
Susanne Stier    Björn Bjuggren  
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
 
       
    Ulla Nilsson 
    Justerare 


