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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll 2014-11-10

§ 106

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 107

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

§ 108

Dagordningen godkändes.

§ 109

Som justerare valdes Carina Boijertz.

§ 110
Föregående mötesprotokoll. Rättelse angående föregående mötesprotoll
vad gäller ekonomin, vi beslöt öppna två fasträntekonton. Vi diskuterade SSRKs
remissförslag till regeländringar vad gäller B-prov och har inga övriga kommentarer.
§ 111
Skrivelser in Mail från medlem att vi i styrelsen missat att delegera
ansökan om monter på Stockholms hundmässa. Info om Temautbildning för
avelsfunktionärer den 21-22 mars 2015 från SKK. Mail från medlem angående intresse
att vara med att anordna MyDog.
§ 112
Skrivelser ut. Exteriöransvarig svarade medlem angående MyDog samt
vidarebefordrar hennes önskemål till sektionen. Sekreteraren svarade medlem
angående Stockholms Hundmässa.
§ 113
Rapporter från alla ansvarsområden
a.
Ordförande Varit i kontakt med SSRK HS angående vår Domarkonferens
som vi kommer att anordna i egen regi.
b.
c.

Jaktansvarig Två domare anmälda till konferensen.
Sekreterare inget att rapportera

d.
Kassör Ekonomisk rapport: medlemsavgifterna nästan ikapp jämfört med
förra året. Två fasträntekonton öppnade, ett på 50 000 och ett på 100 000.
e.
Avelsansvarig Ska på endagskonferens den 22/11 som anordnas av
Hundgenetikgruppen på SLU. Två punkter som rör Tollarna.
f.
Mentalitets- och funktionsansvarig Text till hemsidan ang FB-R under
uppbyggnad.
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g.

Utbildningsansvarig inget att rapportera

h.
RAS-ansvarig Svar från SSRK att RAS är klart och ska vara inskickat.
Kompletterat med info om FB-R.
i.
Aktivitets- och medlemsansvarig. Vi beslöt att hedra minnet av den
mördade jaktprovsdomaren Johnny Henriksen genom ett bidrag, enligt familjens
önskemål, till Våldsoffer.dk
j.
Exteriöransvarig. Besvarat enkäten ang utställningar. Åtog sig att
kontrollera listan på auktoriserade domare.
§ 114
Tollarspecialen. Möte angående 2014 års resultat innan den summeras.
Dalasektionen ska komma med ett budgetförslag innan vårt fysiska möte i januari.
Specialen 2016…Vi beslöt att skicka en förfrågan till Skaraborgstollarna. Carina och
Gunliz skickar.
§ 115
TOLLAREN Tidningen med nya redaktionen ser ny ut! Redaktionen
kommer dock decimeras. Vi beslöt att ge redaktionen medel till att utöka nästa
nummer av tidningen med fler färgsidor.
§ 116

Klubbens hemsida

§ 117

Tollarbutiken. De nya varorna har kommit.

§ 118
Övriga frågor. Styrelsemöte Stockholm 9-11/1 2015. Klubbmötet bokat
till Upplands Väsby.
§ 119

Nästa styrelsemöte Måndag 15/12 kl. 19.00.

§ 120

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid Protokollet:

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

---------------------------------Carina Boijertz

Justeras:

---------------------------------

Björn Bjuggren,ordförande
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