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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, telefon 2010-12-09

Närvarande Björn Bjuggren
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Annika Bergquist
Lotta Strömberg § 153-158 samt 160 g
Titti Karlström
Frida Forsberg
Maria Lindén
Mari Andersson § 160 d-170

Anmält förhinder Anders Wahlberg

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

§ 154 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 155 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 156 Val av justerare
Titti Karlström valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 157 Föregående mötesprotokoll 2010-11-04
Protokollet godkändes.

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

§ 159 Skrivelser ut
2010-09-29: SSRK – Svar på ansökan SKKs preparandkurs

§ 160 Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Inget att rapportera.

b. Jaktansvarig via mail
Förfrågan från student angående jaktegenskaper hos tollaren. Anders svarar 
vederbörande.

c. Sekreterare
Inget att rapportera.
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d. Kassör
Klubben har fortsatt god ekonomi. Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi 
per 2010-11-30.
Budget för 2011 gicks igenom. Arbetet med den fortsätter nästa möte.
Telefonersättningslista för styrelsen – Cicci mailar den till Ulla.
Ulla fick på förra mötet i uppdrag att hitta en revisor som kan granska klubbens 
räkenskaper tillsammans med de valda revisorerna inför 2011 års klubbmöte. Ulla letar 
vidare.

e. Avelsansvarig
Annika har deltagit på en avels- och hälsokonferens på SLU.
Det är dags att skicka ut hälsoenkäter för tollare födda 2006. Annika påbörjar arbetet.

f. JUM- och utbildningsansvarig
Mari har beställt fler protokoll. De finns hos Anna Scharin.

g. Uppfödaransvarig
Lotta har skickat ut brev till alla aktivitetsansvariga angående intresse med att hjälpa till 
vid uppfödarutbildningar. Hon har fått fyra svar. 

h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Rasmonter på MyDog är på gång.

i. Utställningsansvarig
Maria har skickat in svar till SSRK angående ansökan SKKs preparandkurs.

§ 161 Klubbmöte 2011-03-12
Det har kommit en offert från Ekbacken. Cicci kontaktar dem.
Till nästa möte ska alla årsberättelser vara klara. 

§ 162 Tollarspecialen
2010 - Redovisningen från årets special är klar. 
2011 - Allt verkar vara under kontroll.
2012 - Öland 10-12 augusti

§ 163 TOLLAREN
Inget att rapportera.

§ 164 Klubbens hemsida
Beslutades att byta webbhotell till one.com samt att hemsidan och e-postadresserna 
byter namn till .se. Bytet kommer att ske den 26 december 2010, men de gamla 
adresserna kommer att existera parallellt under en period. 
Det beslutades även att Anders Wahlberg har styrelsens godkännande att genomföra 
förändringen. 

§ 165 Tollarbutiken
Inget att rapportera.
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§ 166 Guldapporten
En del nomineringar har kommit in. De presenteras på nästa möte.

§ 167 Rasbok 2013
En ny kommitté är på gång. Den presenteras på nästa möte.

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

§ 169 Nästa styrelsemöte
7-9/1 Kungälv ca kl. 18.00

§ 170 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


