
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN

Protokoll fört vid styrelsemöte i Vingåker 2000-01-15

Närvarande:
Ingrid Larsson
Jakob Kinge
Lena Toftling
Milan Pavlovic

§ 241 Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 242 Beslutsmässighet, godkännande av dagordning
Beslutsmässighet konstateras. § 247 utökas med budget, verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan för 1999 och till Övriga frågor anmäles: Specialer. Med dessa
ändringar godkännes dagordningen.

§ 243 Val av justerare samt sekreterare för mötet
Till justerare väljes Milan Pavlovic. Lena Toftling väljes till sekreterare.

§ 244 Föregående mötes protokoll
I § 232 ska tilläggas att styrelsen beslutar om formulering i brev som Ingrid skriver.

§ 245 Skrivelser in och ut
- Brev till Mia och Nina.
- Lehmann´s har fått underlag till avtackningsmuggar.

§ 246 Rapporter alla ansvariga
Kassör: Balansrapport och resultatrapport för 1999 presenteras. 10:-/försåld keps ska
gå till fonden. Gamla rasboken skrivs ner till 0:-. Styrelsen beslutar om följande
telefonersättning för 1999: ordförande och ansvarig valpförmedlare 300:-,
sekreterare, kassör, redaktör, webmaster, avelsansvarig, uppfödaransvarig och övriga
valpförmedlare 150:-
Beslutas att medlem som trots påminnelse inte betalar sina skulder till klubben inte
får annonsera i Tollaren eller i gemensamma annonser utan att först reglera sin skuld
samt betala ny annons i förskott.

Uppfödaransvarig: Ang. uppfödarutbildningen, de som inte kan närvara vid ett
utbildningstillfälle kan få kompendium + frågor hemsänt till sig för 300:- + porto.
Frågorna besvaras och skickas till Milan senast 2 veckor före nästa kurstillfälle.
Milan skickar lista på de som skall ha pärmar, Ingrid skickar ut. Del III blir den 17-
19 november 2000. Programmet diskuterades och förslag finns på att bjuda in
studiefrämjandet till 2 x 40 minuter.

Jaktansvarig: Har fått förfrågan om unghundsbeskrivning i Sandviken vilket
godkännes av styrelsen. Lena gör sammanställning av jaktprovsresultat till tidning
och klubbmöte.



Redaktör: Har tagit in offert från fyra olika tryckerier. Beslutas att behålla tryckeriet i
Skåne.

Webmaster: Har skickat en fyllig rapport.

Avelsansvarig, aktivitetsansvarig och valpförmedlare - ingen rapport

§ 247 Klubbmötet. Godkännande av de handlingar som är färdiga. Förslag till
årsavgift 2001.
Budget, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan gås igenom. Lämna fritt för
respektive ansvarig att till sig knyta den/de personer man behöver hjälp av vid olika
tillfällen. Styrelsen vill under året bilda en specialgrupp med personer från både
tidigare och kommande specialer.
Styrelsens förslag till årsavgift 2001:
Fullbetalande medlem 200:-
Utlandsmedlem 250:-
Familjemedlem 50:-
Valpköparmedlem 100:-
d v s oförändrad varav 15:- går till forskningsfonden

§ 248 Motioner, genomgång och yttrande
Motion nr 1+ nr 7: två motioner om apporteringskrav på tiken. Styrelsen tillstyrker
med det datum som står på motion nr 1 och texten som står på motion nr 7
Motion nr 2: Motion om hanhundsrekommendationer. Styrelsen tillstyrker motionen.
Motion nr 3: Motion om hanhundslistan på Internet. Motionen avslås eftersom ett
avelsråd har så många arbetsuppgifter att tiden inte räcker till för att föreslå flera
hanar till alla att välja mellan. Nu kan uppfödaren läsa listan och tänka igenom vilken
hane han/hon föredrar. Det är också meningen att man sen skall kunna kontrollera
sitt hanhundsval tillsammans med avelsrådet.
Motion nr 4: Motion om ögonlysning på tollarspecialen. Motionen avslås med tanke
på att det är mycket ändå för specialarrangörerna. Givetvis kan man ordna det på eget
initiativ om en veterinär med kompetens för ögonlysning bor i närheten.
Motion nr 5: Motion om apporteringstest på tollarspecialen. Motionen avslås.
Återigen en arbetsuppgift som blir mycket betungande för arrangörerna eftersom det
krävs både folk, mark och tid. Styrelsens åsikt är att apporteringstest bör arrangeras i
aktivitetsgrupperna. Då kan den geografiska spridningen göra det åtkomligt för flera
medlemmar.
Motion nr 6: Motion om att göra tollingjaktproven officiella. Tillstyrkes med
reservation att vi klarar att göra det inom ramarna för SSRK:s stadgar. Styrelsen
beslutar hur många och vilka som ska ingå i projektgruppen som ska rapportera
direkt till styrelsen.

§ 249 Styrelsens förslag till arbetssätt under kommande
verksamhetsår=verksamhetsplanen med avelspolicy och ansvarsgrupper
Har behandlats under punkten verksamhetsplan. Förslaget till avelspolicy bordlägges
till nästa möte.



§ 250 Övriga frågor
Genomgång av rapporter från Specialarrangörerna för 2000, 2001, 2002 och  2003.

§ 251 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:

Lena Toftling Milan Pavlovic


