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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-09-01

Närvarande

Björn Bjuggren
Carina Boijertz
Gunliz Bengtsson
Susanne Stier
Annika Bergquist
Titti Karlström
Annkie Ahlebrand
Anders Wahlberg
Ulla Nilsson

Anmält förhinder

Marina Johnsson

§ 74

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

§ 75

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 76

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt.

§ 77

Val av justerare
Carina valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 78

Föregående mötesprotokoll 2013-07-31
Protokollet godkändes.

§ 79

Skrivelser in
Utökat rasregister för Petra Junehall.
Ett förslag har inkommit om tilldelning av Årets tollare i olika discipliner. Frågan
bordlades till specialenmötet.

§ 80

Skrivelser ut
Dispens för Kenneth Edh som aspirantdomare för Lena Rollmar vid utställningen i
Askersund 2013-08-10

§ 81

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

§ 82

Inför Tollarspecialenmötet
Björn uppdrogs att ihop med Lollo planera för mötet och skicka ut inbjudan.
Viktigt att besluta vad varje person ska ansvara för.
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§ 83

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Inget att rapportera.
b. Jaktansvarig
Anders föredrog tollingjaktkommitténs förslag på anmälningssystem för praktiska prov.
Protokoll för praktiska prov är framtaget.
RoA är under uppdatering.
Styrelsen vill uppmärksamma att Sverige har fått vår första tollingjaktschampion –
Agrosofens Calypso. Grattis, Mariette Näslund med Twist!
c. Sekreterare
Inget att rapportera.
d. Kassör
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan
till handlingarna. Det är glädjande att se att medlemsintäkterna har ökat mot
föregående år.
e. Avelsansvarig
Agrias nya försäkringsstatistik har kommit ut.
f. Mentalitet- och funktionsansvarig
Ingen rapport.
g. Utbildningsansvarig
Carina uppdrogs att ta bort stjärnorna framför uppfödare på hemsidan nu när det inte
finns någon specifik utbildning för uppfödare inom klubben.
h. RAS-ansvarig
Inget att rapportera.
i. Aktivitets- och medlemsansvarig
Gunliz rapporterade från Bosjöklostermässan. Det blev en lyckad helg med många
besökare.
j. Exteriöransvarig
Inbjudan till möte inför exteriördomarkonferensen har inkommit. Annika uppdrogs att
kolla upp om hon kan delta. Annika och Annkie uppdrogs att se över av raskompendiet
inför exteriördomarkonferensen.

§ 84

Tollarspecialen
Sussie uppdrogs att lägga in sista anm.dag 13 juni (7 veckor innan 1-3 aug) för
lydnadsprovet för Tollarspecialen 2014.

§ 85

TOLLAREN
Ingen rapport.
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§ 86

Klubbens hemsida
Ingen rapport.

§ 87

Tollarbutiken
Ingen rapport.

§ 88

Övriga frågor
Broschyren om vår ras som vi brukar ha med på mässor mm ska uppdateras. Titti
uppdrogs att se över texten och Marina uppdrogs att se över/ta fram bilder. Sussie
uppdrogs att hjälpa till att dra ut texten ur den gamla broschyrfilen.
Titlarna som utses på Specialen diskuterades men frågan bordlades till Specialenmötet.
Björn uppdrogs att leta efter lokal för vårt fysiska möte i januari i Uppsala-trakten.

§ 89

Kommande styrelsemöten
9 oktober kl 19 – tel.möte
6 november kl 19 – tel.möte
10-12 januari – fysiskt möte (ev. i Uppsala-trakten)

§ 90

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

Vid protokollet

Justeras

Susanne Stier
Sekreterare

Björn Bjuggren
Mötesordförande

Carina Boijertz
Justerare

