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PROTOKOLL FÖRT VID

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2011‐03‐12 på Ekbackens Sporthotell i Katrineholm
1) Mötets öppnande

Björn Bjuggren hälsade alla hjärtligt välkomna samt förklarade mötet öppnat.
2) Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes och närvarolista upprättades. 36 st röstberättigade medlemmar
var närvarande.
3) Val av ordförande för mötet

Sverker Haraldsson 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
Annkie Ahlebrand och Gunliz Bengtsson valdes till justerare, tillika rösträknare.
6) Beslut om närvaro‐ och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar

Mötet beslöt att närvarande icke medlemmar fick närvara och yttra sig.
7) Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelsen var införd i Tollaren nr 4/10 samt att kallelsen legat på klubbens hemsida sedan
januari 2011. Mötet förklarades av mötet behörigen utlyst.
8) Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes och godkändes efter det att två Övriga frågor lagts till samt att
man bytt ordning på paragraf 19 och 20.
9) Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2010 som inkluderar

redogörelse från: avelsansvarig, 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.
Några små redaktionella ändringar i form av stavfel genomfördes. Tollingjaktkommittén
består inte specifikt av någon avdelnings‐ eller utbildningsansvarig så dessa orden tas
bort. Därefter godkändes verksamhetsberättelsen och lades till handlingarna.
Frågan att använda HD‐belastade djur i avel togs upp. Styrelsen fick i uppdrag att gå
igenom avelspolicyn och ev revidera denna.
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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
Tid lämnades för genomläsning av revisorernas berättelse och den externa revisorns
kommentarer. Tyvärr har inte Tollarspecialens bokföring inkommit i tid för revision.
Någon form av riktlinjer bör skrivas gällande Tollarspecialen när denna bör ha inkommit.
Årsbokslutet fanns att tillgå i årsmöteshandlingarna. Resultat‐ och balansräkningen
fastställdes och uppkommen vinst skall försättas i ny räkning 2011.
11) Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
Klubbmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
12) Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:

a. Verksamhetsplan för kommande år
Björn Bjuggren redogjorde för verksamhetsplanen 2011.
Verksamhetsplanen godkändes efter följande tillägg av: Facebookgruppen vid
stycket om Tollaren och hemsidan.
b. Rambudget för kommande år
Budgeten 2011 föredrogs och i år är det en minusbudget som är lagd. Detta
delvis p g a att klubben vill fira sitt 25‐års jubileum på ett bra sätt. Man vill
också utöka antalet färgsidor i Tollaren.
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

Lars Bengtsson föredrog valberedningens förslag:
Björn Bjuggren, omval 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:
Annika Bergquist, omval 2 år
Carina Boijertz, nyval 2 år
Marina Johnsson, nyval 2 år
Klubbmötet valde Annika Bergquist, Carina Boijertz och Marina Johnsson till övriga
ledamöter i styrelsen.
Dessutom kvarstår Cecilia Bergling, Ulla Nilsson och Anders Wahlberg 1 år.
15) Val av tre suppleanter i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

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

Valberedningens förslag:
Eva Nordenberg, omval ordinarie 1 år
Sverker Haraldsson, omval ordinarie 1 år
Gunliz Bengtsson, nyval suppleant 1 år
Kerstin Gunnebro, omval suppleant 1 år
Klubbmötet valde Eva Nordenberg och Sverker Haraldsson till revisorer samt Gunliz
Bengtsson och Kerstin Gunnebro till revisorssuppleanter.
17) Val av valberedning om två personer varav en sammankallande 1 år, en ledamot 2 år

Klubbmötet valde Lotta Strömberg till sammankallande i valberedningen för 1 år samt
Mari Andersson till ledamot för 2 år.
Dessutom kvarstår Anette Björgell 1 år.
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.
Tre medlemmar ankom efter lunchuppehållet då vi börjat beröra motion 1a och 1b i punkt 20
nedan. Röstlängden justeras till 39 st.
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20) Behandling av frågor som senast den 1 december anmälts till styrelsen
1. SSRK:s Fullmäktigemöte 20‐22 maj 2011
a) Från SSRK östra avd – en delning av SSRK i en Spaniel‐ och en Retrieverklubb
b) Från Labrador retrieverklubben – Upplös SSRK
Mötet beslutar efter votering att ha grundprincipen ”att verka för ett delat SSRK”
enligt följande votering: ett delat SSRK – 20 röster, ett samlat SSRK – 12 röster.
c) Från Labrador retrieverklubben – Uppdatering av typstadgarna för rasklubbar
Mötet ger delegaterna eget ansvar att rösta efter bästa förmåga i frågan.
d) Från Nova Scotia Duck Tolling retrieverklubben – Borttagande av godkänd
testikelstatus för arbetschampionat
Mötet tillstyrker denna motion.
2011‐01‐01 lämnades samtliga championatregler in till SKK för kommande
låsningsperiod d v s från 2012. Således kan denna motion inte antas förrän
nästkommande period 2017.
e) Från Flatcoated retrieverklubben – FRK yrkar på att Svenska Kennelklubben ska
tillsätta en kommitté inom SKK‐organisationen som skall företräda Svenska
kennelklubbens uppfödare
Mötet tillstyrker motionen.
f) Från SSRK Östergötland – Regler angående redovisning av resultat vid
Retrieverprov B
Mötet tillstyrker motionen.
g) Från SSRK Östergötland – Komplettering till regler för att erhålla Svenskt
Jaktchampionat på B‐prov för Retrievers
Mötet tillstyrker motionen.
Även här gäller låsningsperioden enl punkten d ovan.
2. Organisationsförändring SSRK
Sverker Haraldsson redogjorde hur arbetet med organisationsförändringen avlöpt
och detta nu har avslutats och lagts ner.
21) Övriga frågor
a. Tollingjaktkommittén SSRK – Information om de nya
tollingjaktprovsreglerna
Sverker Haraldsson redogjorde för processen med framtagandet av de nya
reglerna som träder i kraft 2012‐01‐01 samt Tollingjaktchampionat. Nu
behövs antalet provledare att ökas ut och likaså fler domare inom de egna
leden.
SSRK Östergötland har under året ansökt om särskilda tollingjaktprov och Leif
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Gustavsson redogjorde för hur det ligger till med de särskilda proven.
b. Redovisning Tollarprojektet SLU
Björn Bjuggren meddelade att Tollarprojektet fortgår och veterinärerna vill ha
in ännu fler prover.
c. Crossbreeding i Tyskland
Björn Bjuggren redogjorde för Tyska Tollarklubbens Crossbreeding projekt i
Tyskland. Tyska Retrieverklubben och Kanadensiska Tollarklubben har nu
inkommit med sina synpunkter ang detta. Svenska Tollarklubben kommer att
skriva sina synpunkter via SSRK HS som kan gå vidare till SKK och via den
vägen gå till Tyska Kennelklubben. Vi kommer även att svara Tyska
Tollarklubben direkt.
d. Klargörande in‐ och utgående skrivelser
En medlem har tillskrivit styrelsen och undrat hur man går tillväga med
skrivelserna. Styrelsen noterar dessa skrivelser då man har något att tillfoga
alternativt att utreda. Många inkommande skrivelser har ingen relevans för
Tollarklubben.
22) Mötets avslutande
Björn Bjuggren delade ut jaktmeritnål till de ekipage, som tagit pris på officiellt jaktprov
och som anmält att de vill ha sin nål (se bilaga).
Blomstercheckar delades ut till våra SM‐deltagare 2010 som var:
Nina Svartberg (Lydnad)
Margareta Löfgren (Lydnad)
Helene Dahlstedt Wallskär (Agility)
Rosa Dellgran (Agility)
Titti Karlström läste upp vilka medlemmar som var nominerade till ”Guldapporten”:
Susanne Holmberg, Louise Runnemark, Tuula Lindroos, Anna Scharin samt Ulrica
Bergström.
Guldapporten tillföll Tuula Lindroos med följande motivering: ”För ditt mångåriga
engagemang i Tollarklubben tilldelas du årets utmärkelse. Med stor entusiasm har du
varit aktiv i styrelsen, som valpförmedlare, i aktivitetsgrupp och mycket annat.”
Följande avgående avtackades med tackmuggar: Johanna Andersson, Mari Andersson,
Lars Bengtsson, Stina Liljegren, Tuula Lindroos, Lotta Strömberg.
Mötesordförande Sverker Haraldsson tackade för ordet och för visat intresse och
lämnade över ordet till ordföranden Björn Bjuggren som tackade för förtroendet att leda
klubben under det kommande året.
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Därefter förklarade Björn Bjuggren mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Anette Björgell
Protokollförare

Sverker Haraldsson
Mötesordförande

Annkie Ahlebrand

Gunliz Bengtsson

