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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-10-06 

 

 
§91                       Ordförande öppnade mötet 
 
  
 § 92                     Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger.  

Närvarande Björn Bjuggren, Åsa Roosqvist, Annika Bergquist, Tina Byrsell, 
Marina Johnsson, Gunliz Bengtsson, Ulla Nilsson, Titti Karlström, Per 
Wigforss   
Anmält frånvaro: Carina Boijertz 

                       
§ 93                     Dagordningen godkändes.           
 
§ 94                     Som justerare valdes Titti Karlström.   
 
§ 95                      Föregående mötesprotokoll. Ang. tidigare motion ang kryptorchida 
hundar och arbetschampionat hos SSRK har ordföranden ej fått tag i den som har hand 
om detta.  Rasbeskrivningen till Jägarförbundets hemsida är uppdaterad. Uppdaterad 
text angående statuter för jaktnålar inskickad till webmaster för att publiceras på 
hemsidan.  
.  
                            
§ 96                      Skrivelser in Förfrågan om klubbens intresse att besvara frågor kring 
utställning till en “framtidsgrupp” inom SKK. Per åtog sig att besvara enkäten och till de 
frågor som rör vår rasspecial tar han hjälp av Lollo Blomqvist.  Remissförslag till A-prov, 
B-prov samt Championat för retriever tittar vi på till nästa möte.  
 
§ 97                       Skrivelser ut. Ordföranden har skickat frågan om styrelsen i 
Tollarklubben kan bestå av enbart ledamöter till SSRK. Svar skickat av Jaktansvarig 
angående Tollingjaktprovskonferensen. Styrelsen tillstyrkte Marie Carlsson för utökat 
rasregister, skickat till SSRK. 
 
§ 98                        Rapporter från alla ansvarsområden 
 
a.                    Ordförande Deltagit i Ordförandemöte för Retrieverklubbarna samt ett 
telefonmöte med Tollingjaktkommitén angående en anmälan av tollingjaktdomare på 
Tollarspecialen. Har blivit utsedd att ge kommentarer i en film om BPH. 
 
b. Jaktansvarig redogjorde för det svar som skickats till SSRK HS, samt det 
förslag till inbjudan som är skriven. Styrelsen beslutar att skicka ut inbjudan till TJP-
konferensen. Tina har fått några frågor från utb.ansvarig i HS, och svarar på dessa. Hur 
dokumenterar men det praktiskt erfarenheterna från tolling till provsituationen?  
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c.                     Sekreterare  Har svarat SSRK, se utgående skrivelser. 
                                                                                                                                                                           
                                                
d.                     Kassör  Vi beslutade att åter öppna ett fasträntekonto.  Redovisningen från 
Tollarspecialen är nästan klar. Det beslutades att Ulla, Gunliz och Carina ska ha ett 
telefonmöte för att klara ut det sista.  
 
e.                      Avelsansvarig Rabattkampanj hos Optigen fram till 20/10. Många hör av 
sig ang DNA-testet till avelsansvarig, som då skickar en lathund som är lätt att följa. Det 
är samma artikel som brukar publiceras i Tollaren. 
 
f.  Mentalitets- och funktionsansvarig  inget att rapportera 
 
g. Utbildningsansvarig ingen rapport 
 
h. RAS-ansvarig kontaktat SSRK för att få svar på varför den inte skickats in. 
Väntar fortfarande på svar. Kontaktat SKK angående statistikuppdateringar på RAS och 
väntar på svar. 
 
i.   Aktivitets- och medlemsansvarig En fråga för diskussion: Hur ska allt 
material förflyttas från en special till en annan? Beslutades att: Tollarklubben står för 
transport, det ska ske på billigaste sätt.  
 
j.                     Exteriöransvarig  Ett mail angående Tollarmontern på MyDog, ny ansvarig 
behövs. Tollare i Väst och Hallandstollarna är tillfrågade. Frågan har också skickats till 
de som tidigare varit med i montern. 
  
§ 99                          Tollarspecialen  Ett första telefonmöte med Dalasektionen är 
avklarat. De är framåt och möten kommer att fortsätta regelbundet. De har för avsikt att 
få till ett “Tollarcentra” och har bokat upp ett antal stugor, samt ordna en camping i 
anslutning till detta.  
  
§ 100                         TOLLAREN Redaktören rapporterar att nästa nummer troligen blir 
ett 4-färgs nummer med 32 sidor. 
  
§ 101                        Klubbens hemsida ingen rapport  
 
§ 102                        Tollarbutiken   50 svart kepsar och 100 termosmuggar beställda 
enligt beslut på styrelsemöte 140731.                            
                                                                                                                                                                           
                                                                   
§ 103                          Övriga frågor     inga övriga frågor 
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§ 104                          Nästa styrelsemöte Måndag den 10/11 kl. 19.00 
 
§ 105                          Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet 
 
 
 
Vid Protokollet:                                                                                   Justeras: 
 
 
 
-----------------------------------------                                                         ---------------------------------
------------------ 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                                                 Björn Bjuggren, 
ordförande 
 
 
 
                                                                                                                 --------------------------------------
-------------                                                       
                                                                                                                    Titti Karlström                                                                                                 
  


