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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-09-14

Närvarande Björn Bjuggren
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Annika Bergqvist
Marina Johnsson
Titti Karlström
Frida Forsberg

Anmält förhinder Carina Boijertz
Anders Wahlberg
Maria Lindén 

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

§ 97 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 98 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 99 Val av justerare
Marina Johnsson valdes jämte ordföranden att justera protokollet

§ 100 Föregående mötesprotokoll 2011-08-04
Protokollet kunde inte godkännas eftersom det inte skickats ut till styrelsen igen efter 
diverse justeringar.

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

§ 102 Skrivelser ut
Inga utgående skrivelser.

§ 103 Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Björn ska representera SSRK på SKKs Kennelfullmäktige den 23-25 september.

b. Jaktansvarig
Inget att rapportera.

c. Sekreterare
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Inget att rapportera.

d. Kassör 
Klubben har fortsatt god ekonomi. Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi 
per 2011-08-31. 
I nuläget verkar årets tollarspecial ha blivit dyrare än budgeterat. Styrelsen väntar på 
slutredovisningen.

e. Avelsansvarig
Annika har fått en skrivelse från Helene Hamlin och Maria Wilbe på SLU  kring den 
genetiska grunden för tollarsjuka. Skrivelsen är på engelska och Annika gör en 
översättning som kommer att läggas ut på klubbens hemsida.

f. JUM- och utbildningsansvarig
Inget att rapportera.

g. Uppfödaransvarig
Inget att rapportera.

h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Titti hade träff med ca 12 st aktivitets- och distriktsansvariga på specialen.
Två nya aktivitetsansvariga: Tollare i Norr – Susanne Nilsson och Tollare i Västerbotten - 
Sandra Wikman. 
Klubben kommer att vara representerad med en rasmonter på Stockholm Hundmässa 
den 10-11 december. Beslutades att, om så krävs kommer klubben att stå för extra 
inträdesbiljetter för de som ska bemanna montern.

i. Utställningsansvarig
Inget att rapportera.

§ 104 Tollarspecialen
2011:  Styrelsen inväntar slutredovisningen.
128 hundar lämnade blodprov på årets special. Ett mycket bra resultat. Stort tack till alla 
inblandande!

2012: 10-12 augusti.  Beslutades att ge specialengruppen ersättning för boende och resa 
till Öland för att reka inför nästa års special.

2013:  Ej klart, Skåne? Cicci skickar ut en förfrågan....

§ 105 Tidningen TOLLAREN
Inget att rapportera.

§ 106 Klubbens hemsida
Cicci lägger ut en förfrågan om ny webmaster på klubbens Facebooksida.

§ 107 Tollarbutiken
Butiken sålde mycket bra på årets tollarspecial.
Beslutades att priset för raskompendiumet är, som tidigare fastställt, 30 kr.
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§ 108 Rasbok 2013
Inget att rapportera.

§ 109 Tollarklubben 25 år
Nyckelringarna var uppskattade som presenter på årets tollarspecial.

§ 110 Övriga frågor
Klubbmöte 2012: Kallelse ska in i nästa nummer av TOLLAREN.
Alla i styrelsen funderar över förslag på föreläsare till nästa klubbmöte och mailar dem 
till Cicci.

§ 111 Kommande möten
6/10 telefonmöte 19.00
10/11 telefonmöte 19.00
6/12 telefonmöte 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 Klubbmöte
11/3 2012 Föreläsningar

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

Vid protokollet Justeras

                                                                                                                                                                        
Cecilia Bergling Björn Bjuggren 
Sekreterare Ordförande

                                                                                    
Marina Johnsson
Justerare


