
 
 
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2009-12-11 - 12 
 
Närvarande Lars Bengtsson 
 Cecilia Bergling 
 Ulla Nilsson §174 d, 179 1 
 Annika Bergquist 
 Anders Wahlberg (tel.) §174 b, 177 
 Lotta Strömberg 
  Mari Andersson 
 Malin Falk 
 Björn Bjuggren 
  adj. Louise Runnemark §176-177 
 adj. Anna Bergwall §178 
 
Anmält förhinder     Titti Karlström   

 
 
                
    

 
§ 167 Mötets öppnande 
 Ordförande Lars Bengtsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade 
 mötet öppnat. 
 
§ 168 Beslutsmässighet 
 Beslutsmässighet föreligger. 
 
§ 169 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§ 170 Val av justerare 
 Lotta Strömberg valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 171 Genomgång av föregående mötesprotokoll 2009-11-02 
 Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 172 Skrivelser in 
 Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat. 
  
§ 173 Skrivelser ut 
 Svarat SKK angående klubbens årsannons i Hundsport, samma som 2009. 
 Svarat SKK angående klubbens medlemsavgift, samma som 2009. 
 
§ 174 Rapporter från alla ansvarsområden 
 
 a.) Ordförande 
 1.) Ett medlemskap SSRK 
 Lasse informerade vad som hänt sen sist. Det ska bli ett möte i slutet av 
 januari med arbetsgruppen för Ett medlemskap, samt ordförandemöte. 
 Till nästa möte ska styrelsen titta på samt lämna synpunkter på det förslag 
 som Lasse skickat ut. 
 
 b.) Jaktansvarig via telefon 
 Regelverket för tjp har skickats till SKK.  
 Ansökan om särskilt tjp samt tjp på specialen är gjord. 



 

 

 
 
 c.) Sekreterare 
 1.) Mötesplatser för styrelsemöten 
 Lotta och Lasse kollar vidare i Göteborgstrakten inför januarimötet. 
 
 2.) Toller Talk 
 Cicci har bett SKKs medlemsavdelning lägga upp Kanadensiska 
 Tollarklubbens redaktör, Vicki Mierins på friexlistan samt bett Vicki skicka 
 deras ex till vår redaktör.  
 
 d.) Kassör 
 1.) Rapport t o m 2009-11-30 
 Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi via mail innan mötet. 
 Klubben har fortsatt god ekonomi. 
 
 2.) Firmatecknare för specialenkontot 
 Styrelsen beslutade att disponeringsrätten för Svenska 
 Tollarklubben/specialenkonto, 8214-9,983 017 215-2 i Swedbank i Malmö 
 för Specialen 2010 skall ändras: Louise Blomqvist och klubbens kassör Ulla 
 Nilsson skall var för sig ha disponeringsrätten för specialenkontot. Louise 
 Blomqvist och Ulla Nilsson skall var för sig ha tillgång till kontot via 
 Internetbank. 
 
 3.) Posttidning 
 Rutinerna för posttidning kommer att ändras, bl a ska stora utskick bokas i 
 förväg. 
 
 4.) Telefonersättning 
 Telefonersättning kommer att utbetalas till de personer som har en 
 funktion i klubben. Övriga får ansöka om ersättning. 
 
 e.) Avelsansvarig 
 1.) SSRKs avelskonferens 
 Lotta och Annika var på konferensen. En sammanställning väntas från 
 SSRK som sedan ska ut på hemsidan och även publiceras i Tollaren. 
 
 f.) JUM- och utbildningsansvarig 
 Mari får i uppdrag att uppdatera sitt område på klubbens hemsida. 
 
 g.) Uppfödaransvarig 
 1.) Uppfödarutbildning 
 Lotta fortsätter titta på pärmen och dess innehåll. Inspiration har hämtats 
 från spanielklubbarna. 
 
 h.) Aktivitets- och medlemsansvarig 
 Då Titti inte kunde medverka på mötet så skjuts hennes punkter till nästa 
 möte. 
 
 i.) Utställningsansvarig 
 1.) Olika rasstandarder i olika länder 
 SKK kan inte svara på varför höjdangivelsen skiljer sig i de olika 
 rasstandarderna, men meddelar att en domare som dömer i Sverige ska 
 döma efter den svenska rasstandarden. 
 
 
 



 

 

 j.) Specialenansvarig 
 Beslutades att fortsättningsvis stryka punkten Specialenansvarig, då 
 rapport från specialenansvarig ändå hamnar under punkten Tollarspecialen. 
 
§ 175 Tollarklubbens ”allmänna policy/regler”? 
 1.) Reseersättning 
 Björns förslag diskuterades och det lades till några fler punkter. Björn 
 skriver om och skickar ut på nytt till styrelsen. 
 Reseersättningsinformationen ska finnas med i välkomstfoldrarna för 
 styrelsefunktionärer. 
 
§ 176 Tollarspecialen 
 Cicci har bett Lollo och specialengruppen att ansvara för wikins innehåll. 
 Tina Byrsell har lovat lägga ut all info i wikin som kan behövas. Mari och 
 Värmlandstollarna sammanställer de tips och erfarenheter som de samlade 
 på sig under 2009 års special. 
 
 2010 

 1.) T-shirt med klubbens logga 
 Beslutades att 2010 års arrangörer ska få använda klubbens logga på T-
 shirts till funktionärer och deltagare. 
 
 2011 

 Sälen eller Tånga Hed 
 Malin kollar till nästa möte om det finns tillräckligt med funktionärer för att 
 genomföra en special i Sälen. 
 Mötet beslutade att Fredrik och Jenny Sköld ska erhålla reseersättning för 
 att åka till till den tilltänkta provplatsen i Sälen och titta på om marken 
 lämpar sig för tjp. 
 
 2012 

 Öland 
 
§ 177 Nya regler för Tollarspecialens Tollarmästare och 
 Juniortollarmästare 
 Nya regler fastställdes. Dessa ska inom kort publiceras på hemsidan. 
 Reglerna bör översättas till engelska för de utländska deltagarna. 
 
§ 178 Tollaren 
 Styrelsen beslöt att redaktionen för klubbens medlemstidning ska 
 omorganiseras fr o m nummer 1-2010. 
 
 1.) Tollaren som pdf på hemsidan 
 Anna ser över om man kan göra filen mindre. 
 
 2.) Sponsorsannons Bio Distra 
 Anna kontaktar Bio Distra. 
 
§ 179 Klubbens hemsida 
 1.) Fonden. 
 Ulla ser över informationen om forskningsfonden/forskningskontot på 
 hemsidan och ser till att den uppdateras. 
 
 
 
§ 180 Tollarbutiken 
 1.) Beställningsformulär 



 

 

 Cicci ber Anette se över formulären och webbtjänsten. 
 
§ 181 Rasbok 2008 
 En ny offert har inhämtats och boken ska inom kort vara på väg till 
 tryckeriet. 
 
§ 182 Rasinformatörer 
 Sandra Almeflo har anmält sitt intresse för att bli rasinformatör. Beslutades 
 att godkänna Sandra. Cicci kontaktar henne samt ser till att info kommer ut 
 på hemsidan. 
 
§ 183 Monter/mässor 
 1.) HUND2009 
 Allt verkar vara under kontroll inför årets monterinsats - under överinseende 
 av Susanne Holmberg. 
 
 2.) My Dog 2010 
 Det blir ingen monter på My Dog 2010 eftersom det enligt kontaktpersonen 
 var för få funktionärer som kunde hjälpa till. 
 
 3.) Informationsmaterial 
 Cicci kollar vad som finns i broschyrväg och vart originalet finns. 
 
§ 184 Klubbmöte 2010-03-13 
 1.) Inkomna motioner 
 a.) Motion till Tollarklubbens årsmöte avseende championatregler för 
 hanhundar. 
 Styrelsen yrkar på bifall. 
  
 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 
 Styrelsen yrkar på avslag. 
 
 2.) SM-deltagare 
 De tollare som deltog på 2009 års SM i lydnad, agility och bruks ska 
 uppmärksammas med en blomstercheck i samband med klubbmötet. Cicci 
 ordnar blomstercheck. 
 
§ 185 Övriga frågor 
 Inga. 
 
§ 186 Nästa styrelsemöte 
 16-17 januari i Göteborgstrakten. 
 
§ 187 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 



 

 

      
  
Cecilia Bergling   Lars Bengtsson 
Sekreterare    Ordförande 
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    Justerare 


