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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-08-04
Närvarande

Björn Bjugren
Anders Wahlberg
Annika Bergqvist
Carina Boijertz
Marina Johnsson
Titti Karlström
Frida Forsberg

Adjungerad endast §87

Louise Blomqvist

Anmält förhinder

Cecilia Bergling
Maria Lindén
Ulla Nilsson

§ 78

Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjugren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat, enligt
tidigare styrelsebeslut är Anders Wahlberg vald till sekreterare för mötet.

§ 79

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 80

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 81

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

§ 82

Föregående mötesprotokoll 2011-06-13
Protokollet lades till handlingarna.

§ 83

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 84

Skrivelser ut
2011-07-12: SSRK – Utökat rasregister, Lars-Erik Ek

§ 85

AU-beslut
Beslutades 2011-07-28 att köpa in 1 st lydnadshinder att tillhöra klubben.
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§ 86

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Beslutades att Björn författar ett brev där vi hänvisar till Kanadensiska Tollarklubbens
utlåtande om crossbreeding i Tyskland. Under specialen kom Björn i kontakt med några av
våra tyska medlemmar som redovisade läget att Tyska Kennelklubben ställt så hårda krav på
crossbreedingen att den är omöjlig att få godkänd. Tyska Tollarklubben är dessutom numera
nedlagd varför beslutet om brev enligt ovan ej är nödvändigt att genomföra //AW, BB

b. Jaktansvarig
Reglerna för nytt apporteringstest ej klara ännu. Utbildning av provledare är framskjutet
till hösten/vintern. Sverker Haraldsson har genomfört den första aspiranttjänstgöringen
vid Ockelboprovet. Annika väcker frågan om vissa dykänder verkligen är tollbara och att
detta bör framgå i RoA, Anders får återkomma i frågan.
c. Sekreterare
Beslutades att inte trycka nya kuvert med Tollarklubbens logo, vi använder istället
vanliga vita kuvert med etikett istället.
d. Kassör
Genomgång gjordes av den ekonomiska rapport Ulla skickat över före mötet som sedan
lades till handlingarna.
e. Avelsansvarig
Det har fötts två kullar där samma hane är ett av föräldradjuren och har höftledsfel,
Annika har skickat en artikel till Tollaren om riskerna med avel på höftledsbelastade
föräldradjur.
f. JUM- och utbildningsansvarig
Har numera lagret av protokoll för funktionsbeskrivning, i övrigt inget att rapportera.
g. Uppfödaransvarig
Kontaktperson för omplaceringshundar: det står fel namn på hemsidan, ska vara Ingrid
Larsson och inte Therese.
h. Aktivitets- och medlemsansvarig via mail
Länk till aktivitetskalendern fungerar inte, Titti kollar upp vilken adress det ska vara.
Genomför ett möte med aktivitets- och distriktsansvariga efter styrelsemötet. Beslutar
att anslå 500 kr till lokalkostnaden. Inga synpunkter har inkommit på
arbetsbeskrivningen för aktivitetsansvariga.
i. Utställningsansvarig
Ingen rapport har inkommit.
§ 87

Tollarspecialen
2011: Strul med katalogen annars är allt under kontroll.
2012: 10-12/8 Planeringen pågår men inget konkret har presenterats ännu och inga
ansvariga för de olika delmomenten är utsedda.
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2013: Ej klart, Skåne?
§ 88

TOLLAREN
Finalisterna i fototävling klar, att utse vinnarna pågår, redaktören påminner om
manusstopp 15/10 för kallelsen till årsmötet m.m.

§ 89

Klubbens hemsida
Inget att rapportera, Facebook-sidan fungerar bra.

§ 90

Tollarbutiken
Har sålt bra på sistone och finns även på specialen, Titti väcker frågan om överex av
tollaren ska tas över av tollarbutiken.

§ 91

Rasbok 2013
Kommittén har hållit ett första möte, planerar ett möte med tryckeriet, leverans
planeras till klubbmötet 2013.

§ 92

Tollarklubben 25 år
25-års presenten finns i sekretariatet för att delas ut till anmälda hundar på specialen.
Överraskningen levereras med nr 4 av Tollaren.

§ 93

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 94

Kommande möten
8/9 telemöte 19.00
6/10 telemöte 19.00
10/11 telemöte 19.00
6/12 telemöte 19.00
13-15/1 2012 fysiskt möte Gamla Scandic vid E4 i Upplands Väsby, gemensam del med
övriga retrieverklubbars styrelser på lördagen.
10/3 2012 Årsmöte
11/3 2012 Föreläsningar

§ 95

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

Vid protokollet

Justeras

_____________________________
Anders Wahlberg
tf Sekreterare

____________________________
Björn Bjugren
Ordförande
____________________________
Titti Karlström
Justerare

