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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll 2014-06-25

§ 45

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 46

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

§ 47

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§ 48

Val av justerare
Annika Bergquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 49
Föregående mötesprotokoll
Resepolicy är på gång. Kommer under en annan punkt. Att diskutera budgetupplägg
inför kommande specialer beslöts att genomföras när vi träffas i Skummeslöv den 31/7.
Alla styrelsemedlemmar har till på lördag 3/7 på sig att maila Carina angående ändringar
på hemsidan.

§ 50
Skrivelser in
En dispensansökan från Petra Junehall om att gå som aspirant som exteriördomare
tillsammans med Börje Johansson i Ransäter.
Tre inkomna skrivelser kring Tollingjaktprovskommittén (arbetsgruppen) och en om
jaktmässor.
.
§ 51
Skrivelser ut
§ 52
Rapporter från alla ansvarsområden
a.
Ordförande
Rapport från HS, fler folk behövs.
b.
Jaktansvarig
Tollingjaktkommittén kommer inte att ha något möte innan vårt nästa styrelsemöte vilket
innebär att vi inte får svar på de frågor vi har ang Tollingjaktdomarkonferens.
Jaktansvarig tillsammans med RAS-ansvarig formulerar en dagordning med punkter att
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ta upp. Dessutom inbjuds Gunnar Pettersson, Leif Gustavsson och Lasse Bengtsson
att bidra med punkter till denna.
Vad gäller regelrevideringen av TjP, så ska en arbetsgrupp ta fram ett förslag som ska
på remiss till både styrelse och Tollingjaktkommittén. Styrelsen skickar ut en begäran om
att jaktansvarig och RAS-ansvarig ska ingå i gruppen. Vi önskar även att ytterligare en
domare ingår, förslag Gunnar Pettersson.
c.
Sekreterare
Har varit i kontakt med SBK, angående ansökan om Lydnadstävlingen till specialen
2015. Har även haft kontakt med ansvarig för specialenlydnaden 2015. Provet ska vara
inlagt på sbk-tävling senast 1/9.
d.
Kassör
175 000 på plusgirot. 150 000 på ett fasträntekonto. Ekonomisk rapport,
Medlemsavgifterna för maj mycket lägre jämfört med 2013.
e.
Avelsansvarig
Inget att rapportera.
f.
Mentalitets- och funktionsansvarig
Inget att rapportera.
g.
Utbildningsansvarig
CE-utbildad sekreterare krävs som ansvarig på utställning. Vi behöver kanske utbilda
någon. Förfrågan till specialengruppen.
h.
RAS-ansvarig
Inget att rapportera.
i.
Aktivitets- och medlemsansvarig
Krångel att registrera nya medlemmar pga strul på SKK med system.
j.
Exteriöransvarig
Exteriöransvarig skriver ingress till exteriördomarkonferensen 2015.
§ 53
Tollarspecialen
En miss vid anmälan via SSRK-prov är att om man väljer att betala via sin bank kommer
Tollarklubbens konto upp och då hamnar pengarna på fel plats. Detta har lett till en del
krångel och extrajobb för att kontrollera betalningarna.
Specialengruppen för Tjp o Wt har varit och kontrollerat mark och provrutor. Det ramlar
in anmälningar till prova-på provet. Budgeten ser bra ut. Har koll på alla gruppernas
budget. En sammanställning över den totala budgeten finns och är gjord. Allt flyter på.
Funktionärer behövs dock fortfarande!! Datum bestämt till nästa års special, 31/7-2/8 i
Sälen. Sista anmälningsdag som vi bestämde förra mötet sö 14/6 2015.
Eftersom vi har Specialengrupper nu som ansvarar för de olika diciplinerna måste ett
samarbete med Dalasektionen komma igång. Möte kring 2015 efter årets special.
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§ 54
TOLLAREN
Ordförande har haft telefonmöte med nya redaktionen. Förslag att dra ner nästa nummer
av tidningen från 48 till 32 sidor. Då räcker budgeten till att göra hela tidningen i färg.

§ 55
Klubbens hemsida
Webmaster lägger över alla sidor i det nya programmet. Det är på gång. Alla sidor som
är ok överförs som de är.
§ 56
Tollarbutiken
Inget att rapportera
§ 57
Övriga frågor
Resepolicy för tollarklubben klar. Styrelsen beslöt godkänna denna. Bifogas.
Angående skrivelsen ang ideellt arbete på olika mässor. Vad ska ingå? På te.x
Stockholmsmässan står man i två-timmarspass, får gratis inträde. På t.ex. Jakt o Fiskemässan står man ½ dag. På jaktprov får de som hjälper till oftast mat. Inget generellt
beslut utan har man funderingar kring specifik fråga så kontaktar man styrelsen. På
Bosjökloster 30-31/8 beslöt styrelsen att funktionärerna får lunchkupong.

§ 58
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte på Specialen torsdag 31/7 kl. 9.00 i Skummeslöv, Skoskumsgården.
§ 59

Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

--------------------------------------------------Annika Bergquist

