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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-01-08 - 09

Närvarande

Björn Bjuggren
Cecilia Bergling
Annika Bergquist
Lotta Strömberg
Titti Karlström
Mari Andersson

Anmält förhinder

Ulla Nilsson
Anders Wahlberg
Frida Forsberg
Maria Lindén

§1

Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg.

§4

Val av justerare
Annika Bergquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§5

Föregående mötesprotokoll 2010-12-09
Protokollet godkändes.

§6

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§7

Skrivelser ut
2011-01-09: SSRK – Remiss organisationsutredningen

§8

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Inget att rapportera.
b. Jaktansvarig
Ingen rapport.
c. Sekreterare
Inget att rapportera.
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d. Kassör
Klubben har fortsatt god ekonomi. Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi
per 2010-12-31.
Rasbok 2008 gick med 12 000 kr i förlust då 28 personer inte betalt införandet.
Beslutades att skriva ner raskompendierna till 20 kr/st samt att skicka ut ett exemplar
till varje exteriördomare. Maria får i uppdrag att skicka ut kompendierna.
Budget för 2011 gicks igenom. Styrelse föreslår att budget och redovisning görs mer
överskådligt till nästkommande år.
Ulla har varit i kontakt med en revisor som kan granska klubbens räkenskaper
tillsammans med de valda revisorerna inför 2011 års klubbmöte. Inväntar svar från
revisorn.
e. Avelsansvarig
Uppdraget med hälsoenkäter är påbörjat.
f. JUM- och utbildningsansvarig
Inget att rapportera.
g. Uppfödaransvarig
Arbetet med uppfödarutbildningen och samarbetet med andra retrieverklubbar fortgår.
h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Inget att rapportera.
i. Utställningsansvarig
Ingen rapport.
§9

Klubbmöte 2011-03-12
Årsberättelserna ska skickas till sekreteraren för sammanställning senast måndagen den
24 januari.
Beslutades att, precis som förra året, uppmärksamma de tollare som deltagit på 2010
års SM.
Beslutades att tillfråga Anette Björgell som protokollförare till klubbmötet.
Medlemsavgift 2012- beslöt föreslå oförändrad avgift.

§ 10

RAS
Arbetet med RAS kommer att redovisas på ett tydligare sätt i verksamhetsberättelsen
och i verksamhetsplanen.

§ 11

Långtidsplan
Arbetet med långtidsplanen kommer att redovisas på ett tydligare sätt i
verksamhetsberättelsen och i verksamhetsplanen.

§ 12

Tollarspecialen
2011 - Allt verkar vara under kontroll. Beslutades att köpa in 200 plaketter.
2012 - Öland 10-12 augusti

§ 13

TOLLAREN
Beslutades att utöka antalet färgsidor i nummer 3 2011 till 16 sidor.
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Beslutades att köpa in programvara till redaktionen.
§ 14

Klubbens hemsida
Bytet till tollarklubben.se har skett. Mailadresserna har ändrats och hemsidan är på
gång.

§ 15

Tollarbutiken
Beslutades att klubben tar kostnaden för att skicka butikens material till den nya
butiksansvariga. Cicci meddelar Johanna.

§ 16

Guldapporten
De nominerade är Susanne Holmberg, Louise Runnemark, Tuula Lindroos, Anna Scharin
och Ulrica Bergström. Mötet beslutade vem som ska tilldelas årets Guldapport.

§ 17

Rasbok 2013
En ny kommitté har bildats bestående av Frida Forsberg, Johanna Andersson, Annika
Bergquist och Helen Häggström.

§ 18

Remiss organisationsutredningen
Remissen gicks igenom och klubbens svar skickades till SSRKs kansli.

§ 19

Övriga frågor
Arbetet med att ta fram 25 års-present fortgår.

§ 20

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är det konstituerande mötet som hålls i anslutning till klubbmötet
den 12 mars i Katrineholm.

§ 21

Mötets avslutande
Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Cecilia Bergling
Sekreterare

Björn Bjuggren
Ordförande

Annika Bergquist
Justerare

