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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, Kungälv 2010-01-15 - 16

Närvarande

Lars Bengtsson
Cecilia Bergling
Lotta Strömberg
Annika Bergquist
Mari Andersson
Titti Karlström
Björn Bjuggren
Louise Blomqvist via telefon, adj §12

Anmält förhinder

Anders Wahlberg
Ulla Nilsson
Malin Falk

§1

Mötets öppnande
Ordförande Lars Bengtsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg och godkändes.

§4

Val av justerare
Titti Karlström valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§5

Föregående mötesprotokoll 2009-12-11 - 12
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§6

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§7

Skrivelser ut
Inga

§8

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Organisationsförändringen inom SSRK, ”Ett medlemskap” diskuterades. Klubben stöder
det fortsatta arbetet för den arbetsgrupp som tillsatts att hantera ärendet.
b. Jaktansvarig via mail
Anders har skickat in sin årsberättelse. Den gicks igenom och några ändringar gjordes.
c. Sekreterare
Cicci har fått tag på broschyren och den ska gås igenom och uppdateras. Cicci skickar ut
den till resten av styrelsen.
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d. Kassör via mail
Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi per 2009-12-28.
Diskuterades huruvida en person kan vara familjemedlem till en valpköparmedlem.
Styrelsen konstaterade att en valpköparmedlem räknas som en fullbetalande medlem
eftersom det bara är första årets medlemsavgift som subventioneras.
e. Avelsansvarig
Annika redovisade sin årsberättelse.
f. JUM- och utbildningsansvarig
Maris årsberättelse är på gång.
g. Uppfödaransvarig
Arbetet fortsätter med uppfödarutbildningen.
h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Tittis årsberättelse är klar.
Det finns en arbetsbeskrivning för distrikts- och aktivitetsansvariga i Rasboken.
En wiki är på gång.
Formuläret på hemsidan ska fungera nu. Titti informerar distrikts- och
aktivitetsansvariga.
Titti får en lista på nya tollarägare varje månad från SKK.
i. Utställningsansvarig
Ingen rapport.
§9

Guldapporten
De nominerade är Anders och Anita Wahlberg, Caroline Sundstedt, Yvonne Altemark och
Louise Blomqvist. Mötet beslutade vem som ska tilldelas årets Guldapport.

§ 10

Tollarklubbens ”allmänna policy/regler”
Björn har skickat ut en uppdaterad policy enligt förra mötet. Beslutades att anta den.

§ 11

Tollarspecialen
2010
Fler vinnarplaketter ska beställas. Lollo får i uppdrag att kolla pris för 200 och 500 st.
Därefter tas ett AU-beslut på hur många klubben ska beställa.
2011
Dalarna tar på sig arrangemanget och specialen kommer att gå i Sälen.
2012
Öland
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§ 12

Nya regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare
Reglerna gicks igenom ännu en gång. Cicci mailar dem till Lollo som vidarebefordrar till
specialengruppen. Eventuella synpunkter ska vara sekreteraren tillhanda senast den 1
februari 2010.

§ 13

Tollaren
Beslutades att klubben ska köpa lagringsutrymme på internet för 490 kr per år. Det
underlättar för redaktionen att alla kan gå in och titta på det som ligger där samt lägga
in material till tidningen.
Inget nytt angående pdf på hemsidan eller BioDistra.

§ 14

Klubbens hemsida
Ulla ska uppdatera informationen om forskningskontot på hemsidan.
Beslutades att alla som har tillgång till en e-postadress för klubbens räkning omgående
ska byta till ett personligt lösenord.

§ 15

Tollarbutiken
Ingen rapport.

§ 16

Rasbok 2008
Rasboken ska nu vara hos tryckeriet.

§ 17

Rasinformatörer
Ingrid Larsson och Catarina Söderlind har anmält sitt intresse att ingå i gruppen.
Beslutades att godkänna dem som rasinformatörer. Cicci kontaktar dem samt
uppdaterar i alla tidningar vi annonserar i. I dagsläget finns alltså fyra rasinformatörer,
vilket är lagom för att fördela arbetsuppgifterna.

§ 18

Långtidsplanen
Till nästa möte ska alla styrelsemedlemmar läsa igenom långtidsplanen så att det som
behövs kan revideras.

§ 19

RAS
Annika tar fram en checklista över strategierna i RAS. Åtgärdsprogram diskuterades.

§ 20

Klubbmöte 2010-03-13
Beslutades att tillfråga Anette Björgell som protokollförare till klubbmötet.
Verksamhetsberättelsen för 2009 gick igenom. Några områden saknas. Inlämning senast
den 24 januari till sekreteraren.
Verksamhetsplanen för 2010 gicks igenom och godkändes efter diverse ändringar.
Cicci kollar med Ulrica hur många jaktpins och tackmuggar det finns på Fliken.

§ 21

Övriga frågor
Inga.

§ 22

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet som hålls i anslutning till klubbmötet
den 13 mars i Katrineholm.
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§ 23

Mötets avslutande
Ordförande Lars Bengtsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Cecilia Bergling
Sekreterare

Lars Bengtsson
Ordförande

_____________________
Anne ”Titti” Karlström
Justerare

