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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, telefon 2010-11-04

Närvarande

Björn Bjuggren
Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Annika Bergquist
Lotta Strömberg § 142 d-152
Titti Karlström § 135-142 d + h
Frida Forsberg
Maria Lindén

Ej anmält förhinder

Mari Andersson

§ 135

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

§ 136

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 137

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 138

Val av justerare
Maria Lindén valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 139

Föregående mötesprotokoll 2010-09-13
Protokollet godkändes.

§ 140

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 141

Skrivelser ut
2010-09-29: SSRK - Remiss höjda domararvoden
2010-10-15: SSRK - Utökat rasregister, Börje Johansson

§ 142

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Ingen rapport.
b. Jaktansvarig
Provkalendern för 2011 är på gång.
Ny tjp-domare på gång.
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c. Sekreterare
Även redaktören har numera administrationsmöjlighet på Facebook.
d. Kassör
Klubben har fortsatt god ekonomi. Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi
per 2010-10-31.
e. Avelsansvarig
Annika och Lotta representerade Tollarklubben i SSRKs avelskonferens
f. JUM- och utbildningsansvarig
Ingen rapport.
g. Uppfödaransvarig
Lotta har skickat ut brev till alla aktivitetsansvariga angående intresse med att hjälpa till
vid uppfödarutbildningar.
h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Titti vill ha en lista på apporteringstestdomare att lägga ut i wikin. Anders skickar den till
henne.
Klubben kommer att vara representerad på Stockholm Hundmässa och MyDog.
Det finns en del vakanser bland distrikts- och aktivitetsansvariga. Titti jobbar vidare på
att fylla dessa.
i. Utställningsansvarig
Klubben har fått en förfrågan om godkännande från en blivande exteriördomare.
Styrelsen ställer sig positiv till personen, dock ska ansökan gå via SSRK.
§ 143

Klubbmöte 2011-03-12
Ulla får i uppdrag att hitta en revisor som kan granska klubbens räkenskaper
tillsammans med de valda revisorerna inför 2011 års klubbmöte.

§ 144

Statuter jaktnål
Följande statuter godkändes:
”Jaktnål är en utmärkelse som Tollarklubben delar ut till tollare som varit framgångsrika
på svenska jaktprov.
En hund kan erhålla ett brons för pris i nkl, ett silver för pris i ökl och ett guld för pris i ekl
och respektive valör kan bara erhållas EN gång per hund.
Jaktnål kan erhållas valfritt på officiella tollingjaktprov eller officiella retrieverjaktprov.”

§ 145

Valpförmedlingen hemsidan
Malin Nelson kommer att ta över efter Tuula som ”valpkullssekreterare”. Styrelsen
hälsar Malin välkommen och tackar Tuula för ett mycket väl utfört arbete!

§ 146

Tollarspecialen
2010
Ulla har fått in redovisningen från årets special. Beslutades att klubben står för
kostnaderna för inventarier, men förbrukningsvarorna och de löpande kostnaderna tar
varje special.

Protokoll nr 08/2010
Sidan 3 av 3

2011
Tjp kommer även 2011 att vara officiellt. Domare till jaktprov och utställning samt
ringsekreterare är klara. Vilt har införskaffats.
Beslutades att utbetala förskott till Dalarna på 8 000 kr. Ulla kontaktar Dalarna och
specialenansvarig.
Sälens Fritidsby har haft en datorkrasch, alla måste anmäla sitt boende på nytt.
2012
Öland 10-12 augusti
§ 147

TOLLAREN
Allt är under kontroll inför nummer 4 2010.

§ 148

Klubbens hemsida
Anders och Frida fortsätter att tittar på förslag på nytt webbhotell. Björn tittar på hur vi
kan utöka webkommittén.

§ 149

Tollarbutiken
Ny ansvarig från årsskiftet: Viveca Hellberg. Styrelsen tackar Johanna för ett mycket väl
utfört arbete!

§ 150

Övriga frågor
Arbetet med att ta fram 25 års present fortgår.

§ 151

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

§ 152

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

Vid protokollet

Justeras

Cecilia Bergling
Sekreterare

Björn Bjuggren
Ordförande

Maria Lindén
Justerare

