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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-07-31 i Skummeslöv

§60

Ordförande öppnade mötet

§61

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

§62

Dagordningen godkändes

§63

Carina Boijertz valdes som justerare

§64
Föregående mötesprotokoll: Hemsidan, några ändringar inkomna. Utbildning av CAUutbildning för utställningssekreterare behövs inte för inofficiella utställningar, möte med Dalarna
inför nästa års special bokas efter specialen.
§65
Skrivelser in: Inbjudan till retrivermöte från SSRK. Björn åker. Styrelsen beslöt
nominera Agrosofens kennel till Hamilton plaketten.
§66

Skrivelser ut: inga skrivelser ut under julimånad

§67

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande, rapporterade från lydnads och agilitySM.
b. Jaktansvarig kommer under §72
c. Sekreterare inget att rapportera
d. Kassör genomgång av ekonomisk rapport, kostnadssidan ser relativt bra ut. Vad
gäller intäkter finns en viss oro kring medlemsantalet.
e. Avelsansvarig Förslag med en uppdatering av kennlar/uppfödares profilering på
hemsidan utifrån RAS och resultat. Annika filar på ett förslag till dokument som ska vara
täckande för att alla ska kunna fylla samma. Kennlar som inte är medlemmar inbjuds till
medlemskap och marknadsföring på detta sätt.
f. Mentalitets- och funktionsansvarig 11 genomförda funktionsbeskrivningar i Sverige
till dags dato, varav tre rena tollarbeskrivningar. Hittills 19 tollare beskrivna. En
beskrivarutbildning på gång nu i augusti.
g. Utbildningsansvarig Ingen CUA-utbildad (tidigare CE) sekreterare behövs på
inofficiella utställningar. Den ”gamla” uppfödarutbildningen föreslås ersättas av
uppfödarträffar för aktiva kennlar.
h. RAS-ansvarig Inget att rapportera, fortfarande inget besked om godkännande.
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i. Aktivitets- och medlemsansvarig Distriktsmästerskap i viltspår i varje aktivitetsgrupp.
Förslag lämnas till Gunliz hur man sedan ska kora Årets viltspårstollare, av dessa
distriktsmästare, detta läggs som styrelsens förslag till klubbmötet att ersätta dagens
”Viltspårstollare”.
j. Exteriöransvarig Den utställningspärm som innehåller Tollarklubbens regler och
statuter ska uppdateras och läggas digitalt. (Plats finns att förvara original dolt på
hemsidan.) Ingressen till exteriördomarkonferensen är klar och skickad till styrelsen för
synpunkter. Raskompendiet och filmen till detta är på g.
§68
Tollarspecialen Årets special ser bra ut i dagsläget! Budget ligger lite minus just nu
(22 000kr) men försäljning av tröjor kommer att täcka detta.
Inför nästa års special: meddelande om önskemål ska ske vid anmälan, SSRKprov Tollarklubbens
konto är begränsat, vi måste kunna dela klasserna i rutor och kunna skriva ut i olika listor. Björn
formulerar skrivelse till detta. Nästa års special 31/7-2/8 2015 i Sälen.
§69
TOLLAREN Nya redaktionen på plats på specialen, har träff idag Nästa nummer blir ett
specialennummer.
§70
Klubbens hemsida Allt är nästan överfört, när nya sidan är uppe får vi göra fler
justeringar.
§71
Tollarbutiken Vi beslutade att låta Tollarbutiken beställa 50 kepsar och 100
termosmuggar. Beslut av inköp tas av styrelsen vid varje nytt förslag.
§72
Tollingjaktdomarkonferensen
Gunliz lämnar mötet. Leif Gustavsson och Sverker Haraldsson anslöt.
Vid klubbmötet framkom önskemål om en tollingjaktdomarkonferens. Tollarklubben har skickat en
skrivelse till HS SSRK, om att anordna en tollingjaktdomarkonferens. En officiell konferens i SSRK:s
regi, som bör utlysas 12 mån innan, ger också laga kraft, riktlinjer för alla domare att följa. Skulle det
utlysas i Tollarklubbens regi så får det kallas Domarmöte/träff, ej konferens.
Styrelsen beslöt att låta HS besvara den inskickade skrivelsen med att SSRK står bakom den
konferens som Tollarklubben anordnar.
§73
Övriga frågor:
Frågan om Hur kan vi få fler tollarägare som medlemmar? Uppsköts till nästa möte.
§74

Nästa styrelsemöte, telefonmöte tisdag 2/9 kl. 19.00

§75

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

