Protokoll 1 2012
Sidan 1 av 3

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-01-13 - 15
Närvarande

Björn Bjuggren
Annika Bergquist
Titti Karlström
Frida Forsberg
Marina Johnsson
Johanna Andersson adj §17, §20

Anmält förhinder

Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Maria Lindén
Carina Boijertz

§1

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

§2

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

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

§5

Föregående mötesprotokoll 2011-11-10

§6

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§7

Skrivelser ut
2011-12-22: SSRK – Utökat rasregister, Christina Daniels.

§8

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Inget att rapportera.
b. Jaktansvarig
Ingen rapport.
c. Sekreterare
Ingen rapport.
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d. Kassör
Ulla har skickat en ekonomisk rapport per 2011-12-31. Innan bokslut ser underskottet
mindre ut än det budgeterade. Det har under året kommit in 600 kronor från en person
som inte är medlem i klubben. Ulla skickar tackkort.
e. Avelsansvarig
Det av SKK fastställda nya ögonlysningsprotokollet har nu tagits i bruk. Artikel kommer i
nästa nummer av Tollaren.
f. JUM- och utbildningsansvarig
Inget att rapportera.
g. Uppfödaransvarig
Ingen rapport.
h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Utbildning av testledare och beskrivare påbörjas i mars. Första beskrivningarna påbörjas
i maj. Annika har skickat notis till nästa nummer av Tollaren. Vi kommer att få listor på
nyregistrerade tollarägare från SKK. Titti funderar på eventuell åtgärd. Uppdraget som
distriktsansvarig i Södra Götaland är vakant.
i. Utställningsansvarig
Ingen rapport.
§9

Klubbmöte 2012-03-10
Årsberättelserna ska skickas till sekreteraren för sammanställning senast 23 januari.
Beslutades att uppmärksamma de tollare som deltagit på 2011 års SM och VM.
Beslutades att tillfråga Anette Björgell som protokollförare till klubbmötet.
Medlemsavgift 2013 – beslutades att föreslå oförändrad medlemsavgift.

§ 10

Motioner
Viltspårprov på Tollarspecialen. Se bilaga 1.

§ 11

RAS
Revidering av RAS ska inledas. En projektledare kommer att tillsättas.

§ 12

Långtidsplan
Uppdrogs åt styrelsen att inkomma med synpunkter till Björn senast 20 januari. Fel
version av långtidsplanen ligger på hemsidan. Björn ser till att det rättas.

§ 13

Verksamhetsberättelse 2011
Samtliga i styrelsen ser över sina avsnitt och skickar till sekreteraren senast 23 januari.

§ 14

Verksamhetsplan 2012
Har upprättats och skickats till sekreteraren.

§ 15

Guldapporten
De nominerade är: Louise Runnemark, Cecilia Bergling, Sanna Hallgren och Anna
Bergwall. Mötet beslutade vem som ska tilldelas årets Guldapport.
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§ 16

Tollarspecialen
2012 – Förberedelserna fortgår. De flesta domare är bokade men funktionärer behövs!
2013 - ?

§ 17

TOLLAREN
Styrelsen beslöt hälsa Johanna Andersson välkommen till uppdraget som redaktör för
Tollaren fr o m nr 2/2012.

§ 18

Klubbens hemsida
Beslöts att göra en redaktionell ändring i klubbens regler för valphänvisning så att de
överensstämmer med Tollarklubben avelspolicy gällande ögonlysning.

§ 19

Tollarbutiken
Ingen rapport.

§ 20

Rasbok 2013
Beslöts att öppna ett eget girokonto till Rasboken 2013. Boken prissätts till 350 kr inkl en
anmäld hund, ytterligare hundar kostar 100 kr/st utan bok.

§ 21

Övriga frågor
Remiss från SSRK, stadgeförslag. Förslaget till nya stadgar och därmed organisationsform
inom SSRKs klubbar diskuterades och ett gemensamt svar har författats av samtliga
retrieverklubbar.

§ 22

Nästa styrelsemöte
Ekbacken 10 mars.

§ 23

Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Annika Bergquist
Sekreterare

Björn Bjuggren
Ordförande

Titti Karlström
Justerare

