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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-03-28

Närvarande Björn Bjuggren
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Annika Bergquist
Carina Boijertz
Titti Karlström
Marina Johnsson
Maria Lindén
Frida Forsberg från § 29 d.
Lollo Blomqvist §33-34

Ej anmält förhinder Anders Wahlberg

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

§ 23 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 24 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägg.

§ 25 Val av justerare
Marina Johnsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 26 Föregående mötesprotokoll
Protokollet för 2011-01-08 – 09 godkändes.
Klubbmötesprotokollet 2011-03-12: Annika hade två synpunkter - Niina Svartberg stavar 
med två i samt bilagan med jaktnål saknas på hemsidan.

§ 27 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 28 Skrivelser ut
Inga skrivelser har skickats.

§ 29 Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Björn har påbörjat en skrivelse till SKK och SSRK angående tyska tollarklubbens 
utavelsprojekt.
Björn har varit på Goldenklubbens fullmäktige som mötesordförande och rapporterade 
från det.
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b. Jaktansvarig
Ingen rapport.

c. Sekreterare
Alla namn på den nya styrelsen är inskickad till SSRK.
Fullmäktige SSRK: Titti har anmält och Björn ska anmäla sig.
Funktionärsträff SSRK: Björn ska anmäla sig.

d. Kassör
Granskningsrapporten från revisorn – har vi rutiner för lagerhantering? Titti tittar på 
rutiner till nästa möte. Annars var revisorn nöjd med bokföringen.
Redovisningen från specialen 2010 är skickad till revisorn.

e. Avelsansvarig
Inget att rapportera.

f. JUM- och utbildningsansvarig
Inget att rapportera.

g. Uppfödaransvarig
Inget att rapportera.

h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Det finns plats för aktivitetsgruppernas hemsidor på nya domänen. Titti kontaktar 
Anders för mer info angående användarkonton.
Aktivitetskalender på nya hemsidan behöver uppdateras.

i. Utställningsansvarig
Maria kommer inom kort att skicka raskompendier till berörda utställningsdomare.

§ 30 AU-beslut
Beslutades 2011-01-28 att låta Tollarbutiken fylla på förrådet av:
Klisterdekaler 500 st
Tygmärken 200 st
Klubbnål 200 st

§ 31 Sponsring hundfoderföretag
Tollarklubben har fått en förfrågan från en hundfodertillverkare angående 
sponsringsavtal. Lollo tar kontakt med dem angående diverse frågor och återkommer på 
nästa möte. 

§ 32 Tollarspecialen
2011 
Beslutades att klubben tar kostnaden för att köpa in nya dummys till specialens working 
test. Årets arrangör köper in dummys och skickar fakturan till kassören.
Tält – avvaktar det eventuella avtalet från hundfodertillverkaren.
Beslutades att köpa in tollingnät till specialens tjp, samt t ex armeringsjärn för 
upphängning. Domarlådor diskuterades - vad ska en domarlåda innehålla? Lollo 
undersöker och återkommer.
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De hundar/förare som är aktuella för utmärkelserna Bästa jakt- och Tjpmeriterade på 
specialen tas fram av jaktansvarig.
Ulla tar i fortsättningen hand om specialens bokföring.
Specialengruppen har decimerats, frågan är om en grupp behövs nu när det finns 
kommittéer för de olika grenarna.

2012
Datum och plats är nu bestämt: 10-12 augusti Böda camping på Öland.
Lydnadsprovet blir lördagen den 11 augusti. Cicci skickar in ansökan till SSRK.

2013
Lollo har börjat titta på plats och datum.

§ 33 TOLLAREN
Presentationerna av styrelsen ska vara redaktören tillhanda senast 15/4.
Frida har beställt de dataprogram som krävs.

§ 34 Klubbens hemsida
Det behövs en ny ansvarig för omplaceringar, Cicci letar.
Ulla skickar påminnelse till de uppfödare som inte betalt sin medlemsavgift, men som 
betalt för uppfödarlänk.

§ 35 Tollarbutiken
Viveca meddelar att hon har kommit igång med försäljningen. Hon kommer att finnas 
med butiken vid bl a Lagkampen och specialen. Viveca har beställt klistermärken, pins 
och tygmärken.

§ 36 Rasbok 2013
Gruppen är på gång att träffas och planera vidare.

§ 37 Tollarklubben 25 år
Beslutades att beställa en 25-årspresent att delas ut bl a på specialen till deltagarna 
samt domare.

§ 38 Övriga frågor
Inga.

§ 39 Nästa styrelsemöte
Måndagen den 2 maj kl. 19.00, telefon
Måndagen den 13 juni kl. 19.00, telefon
Torsdagen den 4 augusti kl 11.00,  specialen

§ 40 Mötets avslutande
Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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Vid protokollet Justeras

                                                                                                                                                                        
Cecilia Bergling Björn Bjuggren 
Sekreterare Ordförande

                                                                                    
Marina Johnsson
Justerare


