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PROTOKOLL FÖRT VID

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2010‐03‐13 på Ekbackens Sporthotell i Katrineholm
1) Mötets öppnande

Cecilia Bergling hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2) Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 49 st röstberättigade medlemmar
var närvarande.
3) Val av ordförande för mötet

Gun Nilsson valdes till ordförande för klubbmötet.
4) Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare för mötet

Styrelsen har utsett Anette Björgell som protokollförare för klubbmötet.
5) Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska

justera protokollet
Eva Nordenberg och Lis Sparre valdes till justerare, tillika rösträknare.
6) Beslut om närvaro‐ och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar

Vi ställde frågan om alla var uppropade och då det inte var någon som svarade
konstaterades att inga icke medlemmar var närvarande.
7) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelsen var införd i Tollaren nr 4/09 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan
januari 2010. Mötet förklarades av mötet behörigen utlyst.
8) Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkändes efter det att tre Övriga frågor lagts till.
9) Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 som inkluderar

redogörelse från: avelskommittén, aktivitets‐/medlemsansvarig, uppfödaransvarig,
utställningsansvarig jaktansvarig, JUM‐ansvarig, specialenansvarig samt kassör
Samtliga berättelser fanns att tillgå på mötet och medlemmarna gavs tid att läsa igenom
verksamhetsberättelsen.
Frågor ställdes ang RAS och detta arbete har påbörjats igen och kommer att fortgå under
2010.
JUM diskuterades också. SSRK har inte kommit så långt som man hoppats med sin nya
funktionsbeskrivning och SKK håller på att ta fram en ny form av MH som bl a ska
innehålla en rasspecifik del.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna efter följande ändringar:
Avel och uppfödning: 126 hundar testades hos Optigen – skall vara 26 hundar.
Jakt: Erik Björne, domarrepresentant (SSRK JDF) – skall bara stå (JDF)
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10) Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av årsbokslut med balans‐

och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust
Louise Runnemark föredrog revisorernas berättelse.
Årsbokslutet fanns att tillgå i årsmöteshandlingarna. Resultat‐ och balansräkningen
fastställdes och uppkommen vinst skall försättas i ny räkning.
11) Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Diskussioner uppstod gällande Tollaren och uppsägningen av den som skött layouten
under 2009.
Votering begärdes och denna föll ut enligt följande: 1 blank, 10 nej och 31 ja. Styrelsen
deltog inte i röstningen.
Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
Mot detta reserverade sig Inge Svanberg, Maria Andersson, Helen Andersson och Ulrica
Åström.
12) Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a. Verksamhetsplan för kommande år
Verksamhetsplanen godkändes efter följande ändring:
De två raderna som börjar ”I SSRK:s regi” stryks i sin helhet.
Tillägg av: Verka för att få fram lämpliga kandidater till utbildning som domare
och provledare för tollingjaktprov.
b. Rambudget för kommande år
Budgeten godkändes och lades till handlingarna.
c. Medlemsavgifter
Styrelsens förslag till medlemsavgifter innebar oförändrade avgifter. Mötet
fastställde följande avgifter:
Fullbetalande medlemmar 230 SEK
Utlandsmedlem 300 SEK
Familjemedlem 60 SEK
Valpköparmedlem 130 SEK
d. Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
Klubbmötet beslutade att ersättningen utgår enligt lägsta statliga
ersättningsnivå.
13) Val av ordförande i styrelsen

Anna Fredriksson föredrog valberedningens förslag:
Björn Bjuggren, nyval 1 år
Klubbmötet valde enhälligt Björn Bjuggren till ordförande under ett år.
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14) Val av fyra ordinarie ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag:
Cecilia Bergling, omval 2 år
Ulla Nilsson, omval 2 år
Anders Wahlberg, omval 2 år
Klubbmötet lämnade Ulrica Åström som förslag.
Klubbmötet valde Cecilia Bergling, Ulla Nilsson och Anders Wahlberg till övriga ledamöter
i styrelsen.
Dessutom kvarstår Lotta Strömberg, Annika Bergquist och Mari Andersson 1 år.
15) Val av tre suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

Valberedningens förslag:
1. Maria Lindén, nyval 1 år
2. Titti Karlström, omval 1 år
3. Frida Forsberg, nyval 1 år
Klubbmötet lämnade Inge Svanberg som förslag.
Klubbmötet valde Maria Lindén, Titti Karlström och Frida Forsberg till suppleanter i
styrelsen enligt föreslagen tjänstgöringsordning.
16) Val av två revisorer och två revisorsuppleanter

Valberedningen hade inga förslag på revisorer men däremot revisorsuppleanter.
Marita Olsson, nyval suppleant 1 år
Kerstin Gunnebro, nyval suppleant 1 år
Efter diskussion beslutar klubbmötet att om valda revisorer behöver hjälp av
auktoriserad revisionsbyrå vid revisionen så står klubben för den kostnaden.
Följande medlemmar ställde sig då till förfogande:
Eva Nordenberg, nyval ordinarie 1 år
Sverker Haraldsson, nyval ordinarie 1 år
Klubbmötet valde Eva Nordenberg och Sverker Haraldsson till revisorer samt Marita
Olsson och Kerstin Gunnebro till revisorssuppleanter.
17) Val av valberedning om två personer varav en sammankallande 1 år, en ledamot 2 år

Lars Bengtsson lät meddela att han kunde ställa upp som sammankallande om
klubbmötet så väljer.
Klubbmötets övriga förslag:
Inge Svanberg, Mikael Söderqvist, Ingrid Larsson och Anette Björgell.
Klubbmötet valde Lars Bengtsson till sammankallande i valberedningen för 1 år samt
Anette Björgell till ledamot för 2 år.
Dessutom kvarstår Stina Liljegren 1 år.
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18) Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 17
Punkterna 13 – 17 förklarades omedelbart justerade.
19) Behandling av frågor som anmälts till klubbstyrelsen
Inga frågor hade inkommit.
20) Behandling av frågor som senast den 1 december anmälts till styrelsen
a. Motion till Tollarklubbens årsmöte avseende championatregler för
hanhundar
Titti Karlström föredrog motionen.
Klubbmötet beslutade tillstyrka motionen.
b. Motion till Nova Scotia Duck Tolling Retriever klubbens ordinarie klubbmöte
2010‐03‐13 om tillbakadragande av liggande motion gällande utdelning av
Certifikat enbart i Bruks‐/jaktklass på officiella rasutställningar
Inge Svanberg föredrog motionen.
Klubbmötet beslutade avslå motionen.
21) Övriga frågor
a. Tollaren
Ulrica Åström hade en del frågor ang uppsägningen av layoutarbetet med
Tollaren.
b. Rasbok 2008
Maria Andersson hade lite synpunkter ang felaktiga texter, DNA‐listan samt
att någon hund hade fått in nyare meriter än andra.
Maria Hedström och övriga i rasbokskommittén kommer att skriva ner lite
punkter som stöd för framtagande av nästa rasbok. Gun Nilsson föreslog bl a
att ett eget konto skulle underlätta.
c. Göran Andersson tog bl a upp fågeldöd och miljögifter.
22) Mötets avslutande
Cecilia Bergling delade ut jaktmeritpins till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov
och som anmält att de vill ha sitt pin.
Följande erhöll brons ‐ för 1:a nkl: Malin Nelson (retr prov + tjp), Ulrica Bergström (tjp
samt 2:a tjp 2008), Tina Joonas (tjp), Titti Karlström (tjp), Frida Kjellberg (tjp), Lotta
Strömberg (tjp); för 2:a nkl: Maria Lindén (tjp); för 3:e nkl: Arne Andersson (tjp),
GunnBritt Krüger Andersson (tjp), Anette Björgell (tjp), Susanne Holmberg (tjp), Petter
Jansson (tjp), Agneta Joonas (tjp), Håkan Linde (tjp), Caroline Åvall (tjp)
Följande erhöll silver ‐ för 1:a ökl: Mariette Näslund (retr prov + tjp), Susanna Hallgren
(tjp samt 3:e retr prov); Jan Alenfall (x2 tjp), Marie Kinder (tjp), Chatrin Molin (tjp), Åsa
Roosqvist (tjp); för 2:a ökl: Cecilia Bergling (retr prov + 1:a tjp DK), Tina Joonas (tjp + tjp
DK); för 3:e ökl: Martina Fransson (retr prov), Carina Larsson (tjp)
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Blomstercheck till SM‐deltagare 2009 delades ut till:
Annika Wendemar (Bruksspår, plac 12)
Margareta Löfgren (Lydnad, plac 35)
Helene Dahlstedt Wallskär (Agility, plac 3)
Titti Karlström läste upp vilka medlemmar som var nominerade till ”Guldapporten”:
Anita och Anders Wahlberg, Yvonne Altemark, Louise Blomqvist samt Caroline
Sundstedt.
Guldapporten tillföll Louise Blomqvist med följande motivering: ”Du tilldelas utmärkelsen
för ditt mångåriga engagemang i klubben samt ditt outtröttliga, energiska arbete med
specialen.”
Följande avgående avtackades med tackmuggar: Lars Bengtsson, Marie Eklöv, Malin Falk,
Anna Fredriksson, Stina Liljegren, Louise Runnemark, Petra Scharin, Ulrica Åström.
Mötesordförande Gun Nilsson tackade för ordet och för visat intresse och lämnade över
ordet till den nya ordföranden Björn Bjuggren som tackade för förtroendet att leda
klubben under det kommande året.
Frågan om de nya jaktprovsreglerna samt organisationsutredningen kom upp och man
tyckte det var lite märkligt att dessa inte tagits upp på mötet överhuvudtaget. Björn
menade att man får lägga ut informationen på klubbens hemsida och inhämta
synpunkter från medlemmarna den vägen.
Därefter förklarade Björn Bjuggren mötet avslutat.
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