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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-11-10

Närvarande Björn Bjuggren
Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Annika Bergqvist
Titti Karlström
Frida Forsberg
Maria Lindén §130-137 g
Marina Johnsson §135-147

Anmält förhinder Carina Boijertz

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

§ 131 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 132 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 133 Val av justerare
Titti Karlström valdes jämte ordföranden att justera protokollet

§ 134 Föregående mötesprotokoll 2011-10-06
Protokollet kunde inte godkännas eftersom det inte skickats ut till styrelsen.

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

§ 136 Skrivelser ut
2011-11-09: SSRK – Utökat rasregister, Eva Liljekvist Borg

§ 137 AU-beslut
AU har fattat beslut om att skicka en blomma till Ewa-Maria Andorff på Flottatjärns 
kennel för att visa vårt deltagande efter branden där flera av hennes hundar brann inne. 
Beslut taget 2011-10-13.

§ 138 Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Inget att rapportera.
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b. Jaktansvarig
Möte i SSRKs tollingjaktprovskommitté den 20/11.

c. Sekreterare
Radannonserna i Hundsport blir digitala. Möjlighet finns att annonsera på 
www.köpahund.se istället. Beslutades att Tollarklubben ska annonsera där istället. Cicci 
kontaktar SKK.
 
d. Kassör
Klubben har fortsatt god ekonomi. Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi 
per 2011-10-31.
Ulla kontaktar revisorn från förra året.

e. Avelsansvarig
Inget att rapportera.

f. JUM- och utbildningsansvarig
SKKs Kommitté för hundars mentalitet söker lämpliga personer att utbilda inför starten 
av BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund) nästa år. Det handlar om 
beskrivare, testledare och funktionärer. Eftersom tollaren kommer att vara en 
prioriterad ras under de första åren, så vore det bra med representanter för rasen i 
funktionärsstaben.

g. Uppfödaransvarig
Ingen rapport.

h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Det är svårt att få medlemmarna att engagera sig i de olika aktivitetsgrupperna. Fr o m 
årsskiftet saknas distriktsansvarig i Södra Götaland.
Titti håller på med hemsidans kalender och den är på gång.

i. Utställningsansvarig
Inget att rapportera.

§ 139 Tollarspecialen
2011:  Styrelsen inväntar slutredovisningen som kommer efter november.

2012: 10-12 augusti. Önskemål har framkommit att klubben ska köpa ett släp för att 
köra saker till de olika specialerna. Då styrelsen anser att det för med sig mer kostnader 
och arbete än vad det kan vara värt beslutades att inte köpa in något släp. 

2013:  Ej klart.

§ 140 Tidningen TOLLAREN
Nummer 4 kommer ut i början av december.

§ 141 Klubbens hemsida
”Annonseringen” om ny webmaster på Facebook har inte gett något resultat hittills.
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§ 142 Tollarbutiken
Diskuterades att utöka sortimentet. Cicci kontaktar Viveca.

§ 143 Rasbok 2013
Det har kommit en offert från tryckeriet. Vi avvaktar vidare arbete med rasboken innan 
vi godkänner offerten.

§ 144 Tollarklubben 25 år
Firandet fortsätter på Stockholm Hundmässa där klubben kommer att vara 
representerad på rastorget.

§ 145 Klubbmöte 2012
Inbjudan kommer ut i nummer 4 av TOLLAREN. Föreläsare för söndagen är nästan klart.

§ 146 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 147 Kommande möten
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

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

Vid protokollet Justeras

                                                                                                                                                                        
Cecilia Bergling Björn Bjuggren 
Sekreterare Ordförande

                                                                                    
Titti Karlström
Justerare


