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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll 2014-04-22

§ 16

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 17

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet för mötet föreligger.
Närvarande: Björn Bjuggren, Tina Byrsell, Annika Bergquist, Ulla Nilsson,
Marina Johnsson, Carina Boijertz, Titti Karlström, Per Wigforss, Åsa
Roosqvist.

§ 18

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 19

Val av justerare
Tina Byrsell valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 20

Föregående mötesprotokoll
Björn har kontaktat Maria Eriksson från Gävle angående intresse av att ingå
i Tollarens redaktion samt att även fungera som redaktör. Det konstituerande
mötesprotokollet godkändes.

§ 21

Skrivelser in
Sekreteraren vidarebefodrar mail från ssrk och inbjudan för utbildning FB-R.

§ 22

Skrivelser ut

§ 23

Rapporter från alla ansvarsområden
a.
Ordförande Uppdrogs att besvara revisorns frågor. Rapport från
SSRKs funktionärsträff.
b.
Jaktansvarig 200 tjp-protokoll inför specialen. Fortfarande inte fått
tillgång till inloggningsuppgifter till mailen eller protokoll. Jaktansvarig skriver
ny text ang juniortollarmästaren med anledning av de efter klubbmötets
ändrade regler och mailar webmaster. Rapport från SSRKs funktionärsträff.
c.
Sekreterare Överlämning klar från tidigare
sekreteraren.
d.

Kassör Inget att rapportera

e.
Avelsansvarig Diskussioner pågår med SLU angående en ny
hälsoenkät angående tollarsjukan. Lista ska finnas på hemsidan med de
hundar som har godkänt apporteringstest.
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f.
Mentalitets- och funktionsansvarig uppdrogs att skriva ihop en
insändare om utbildningsläget för FB-R till nästa nummer av Tollaren.
g.
Utbildningsansvarig
Ingenting att rapportera
h.
RAS-ansvarig
Ingenting att rapportera
i.

Aktivitets- och medlemsansvarig
Ingenting att rapportera

j.

Exteriöransvarig
Uppdrogs till Per att ta fram frågeställningar till exteriördomare hur dom
tycker tollaren utvecklats exteriört.
§ 24

Tollarspecialen
Vi ber Specialengruppen (Louise Blomqvist) att sammanställa en lista med
de sponsorer som brukar sponsra Specialen och vad de brukar ge. Carina
Boijertz utsågs som styrelsens representant att ha det övergripande ansvaret
över Tollarspecialen. All ekonomisk rapportering går genom Carina. Gunliz
rapporterade om läget. Ev kommer ett FB-R att genomföras i samma veva.

§ 25

TOLLAREN
Björn kontaktar nya redaktionen och kommer överens om ett möte. Den nya
redaktionen försöker få tag i ytterligare person. Styrelsen kommer med
förslag.

§ 26

Klubbens hemsida
Webmaster önskar rensa på sidorna, ansvariga kontrollerar och kontaktar
Anette.
Carina ska träffa Anette inom det närmaste för delgivning så att arbetet med
hemsidan kan fördelas. Sekreteraren tar kontakt med webmaster angående
sidan med apporteringsmeriter.

§ 27

Tollarbutiken
Tollarklubben representeras vid mässor/ utställningar på MyDog i Göteborg/
Jakt&Fiskemässan i Bosjökloster samt Stora Stockholm. Övriga
mässor/utställningar tar vi ställning till efterhand. Uppdrogs att ta in offert för
att beställa nya kepsar samt termosmuggar.
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§ 28

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 29

Nästa styrelsemöte
Den 20 maj kl. 19.00

§ 30

Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

--------------------------------------------------Björn Bjuggren, ordförande

--------------------------------------------------Tina Byrsell

