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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, telefon 2010-09-13

Närvarande

Björn Bjuggren
Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Annika Bergquist
Lotta Strömberg
Mari Andersson
Titti Karlström
Frida Forsberg

Anmält förhinder

Maria Lindén

§ 116

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

§ 117

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 118

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 119

Val av justerare
Lotta Strömberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 120

Föregående mötesprotokoll 2010-06-17 samt 2010-07-22
2010-06-17
Protokollet godkändes efter att följande mening strukits ”§89 h. Pga avhopp blev
Tollarlägret på Fliken inte fullt.”
2010-07-22
Protokollet godkändes.

§ 121

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 122

Skrivelser ut
2010-09-13: SSRK – Motion till Fullmäktige 2011

§ 123

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Björn var på ordförandemöte med övriga retrieverraser den 21/8. Beslutades att de
25000 kr från Goldenklubben som är öronmärkta för ungdomsverksamhet ska föras över
till SSRK.
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Även omorganisationen av SSRK diskuterades på ordförandemötet. Informationsmöten
med SSRK kommer att ske över hela landet under hösten.
b. Jaktansvarig
Tollarklubben kommer att arrangera ett tjp tillsammans med SSRK Västerbotten våren
2011.
Östergötlands, Västras och Dalarnas tjp blev inställda.
c. Sekreterare
SKKs blankett för ”Rapport om hund som förvarats på ett olämpligt sätt i bil, bur, tält
eller dylikt” ska finnas tillhands vid prov, tävlingar och utställningar där klubben står som
arrangör. Cicci skickar ut till berörda.
d. Kassör
Klubben har fortsatt god ekonomi. Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi
per 2010-08-31.
Beslutades att godkänna redovisningen från Värmlandstollarna där överskottet från
Tollarspecialen 2009 har använts till en träningshelg samt en jaktkurs. Mari deltog ej i
beslutet.
e. Avelsansvarig
Lotta och Annika kommer att delta på SSRKs avelskonferens den 23 oktober i Uppsala.
f. JUM- och utbildningsansvarig
Utbildning av nya beskrivare kommer inte att ske innan den nya funktionsbeskrivningen
samt nya MH är klart. De områden i landet som saknar beskrivare har samarbetat med
Goldenklubben och det har fungerat bra. Alla 100 funktionsbeskrivningsprotokollen är
slut. Beslutades att Mari köper in fler protokoll.
g. Uppfödaransvarig
Lotta och Titti samarbetar angående intresseanmälningar av uppfödarutbildningen i
distrikten. Björn kommer eventuellt att ingå i SKKs grupp för att ta fram en
uppfödarutbildning på distans.
h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Titti meddelade att vi även fortsättningsvis kommer att ha möten för aktivitetsansvariga
på Tollarspecialen.
i. Utställningsansvarig
Ingen rapport.
§ 124

Klubbmöte 2011-03-12
Klubbmötet blir lördagen den 12/3. Söndagen den 13/3 är planen att ha två
föreläsningar, en om MH och en om röntgen/HD/AD. Björn och Lotta frågar tilltänkta
föreläsare.
Cicci bokar Ekbacken samt ser till att en kallelse kommer ut i tidningen samt på
hemsidan.
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§ 125

Facebook
Beslutades att Tollarklubben ska ha en informationssida på Facebook. Cicci
administrerar.

§ 126

Statuter jaktnål
Anders gör ett förslag till nya statuter och mailar ut för påseende till styrelsen.

§ 127

Valpförmedlingen hemsidan
Malin Nelson kommer att ta över efter Tuula som ”valpkullssekreterare”.

§ 128

Tollarspecialen
2010
Inköp av större metallapporter och vittringspinnar har gjorts. Klubben står för
kostnaden.
2011
Styrelsens önskemål är att tjp ska vara officiellt även 2011. Ett par jaktprovsdomare har
tackat ja till att döma. Vilt har införskaffats. Några utställningsdomare är klara.
2012
Öland. Cicci kontaktar Lollo angående datum.

§ 129

TOLLAREN
Frida rapporterade om att manusstopp för nummer 4 är den 15/10.

§ 130

Klubbens hemsida
Servern ligger ofta nere och mailen fungerar dåligt. Anders och webmaster Anita tittar
på förslag på nytt webbhotell till nästa möte.

§ 131

Tollarbutiken
Försäljningen har gått mycket bra under året. Johanna meddelar att hon skulle vilja bli
ersatt som Tollarbutiksansvarig. Cicci lägger ut en förfrågan om ny ansvarig på Facebook
samt i klubbtidningen.

§ 132

Övriga frågor
För att fira att Tollarklubben fyller 25 år 2011 bjuder klubben medlemmarna på fest
lördagen den 12/3, efter klubbmötet. Även på Tollarspecialen ska detta
uppmärksammas. Cicci ber specialengruppen om att hitta på någon form av present till
deltagarna.

§ 133

Nästa styrelsemöte
4/11 telefon kl. 19.00, 9/12 telefon kl. 19.00, 7-9/1 Kungälv ca kl. 18.00

§ 134

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

Justeras

Cecilia Bergling
Sekreterare

Björn Bjuggren
Ordförande

Lotta Strömberg
Justerare

