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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-05-08 
 

 
Närvarande  Björn Bjuggren 

Ulla Nilsson 
  Annika Bergquist 
  Marina Johnsson 
  Carina Boijertz 

Titti Karlström 
Gunliz Bengtsson 
Annelie Johansson 

  Susanne Stier 
 
Anmält förhinder Anders Wahlberg 
 

 
§ 40 Mötets öppnande 

Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 41 Beslutsmässighet 
 Beslutsmässighet föreligger. 
 
§ 42 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg. 
 
§ 43 Val av justerare 

Annika Bergquist valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 44 Föregående mötesprotokoll 2012-04-12 

Protokollet godkändes. 
 
§ 45 Skrivelser in 

Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat. 
 
§ 46 Skrivelser ut 

Inga utgående skrivelser. 
  
§ 47 Rapporter från alla ansvarsområden 

a. Ordförande 
Björn kom med förslag om att han på kommande SSRK fullmäktige ska föreslå att man 
bordlägger organisationsärendet till nästa år för att vi ska hinna diskutera frågan i vår 
organisation. Det beslutades att Björn tar med sig denna önskan till SSRK fullmäktige. 

  
b. Jaktansvarig 
Ingen rapport. 
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c. Sekreterare 
Inget att rapportera. 
 
d. Kassör 
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan 
till handlingarna. 
Det beslutades att Ulla ska ansöka om deklarationsbefrielse om fem år. 
Sammanställningen av klubbens konton samt förslag på åtgärder gicks igenom: 
1) Det beslutades att vi ska koppla ett bankgironummer och ett Master Card-kort till 
plusgirot. Björn uppdrogs att skriva ett förslag på instruktion hur kortet ska användas.  
2) Vidare beslutades att pengarna på forskningsfondens konto samt sparkontot ska 
läggas om till fasträntekonton för att få högre räntor. Titti föreslog att vi ska ansöka om 
aviseringar innan bindningstiden löper ut. 
3) Det beslutades även att Specialens Swedbank-konto ska flyttas över till ett 
Plusgirokonto för att underlätta hanteringen för kassören. Byte av konto görs på 
senhösten när årets bokföring är klar. 
Ulla uppdrogs att ansöka om dessa tillägg och ändringar. 

 
e. Avelsansvarig 
SSRKs utbildningskommitté har varit i kontakt med Annika angående utbildning av SSRKs 
instruktörer i tolling. Sanna Hallgren och Annika ska träffa representanter från SSRKs 
utbildningskommitté angående detta. Kommittén har tagit fram ett kompendium om 
tolling som Sanna och Annika ska ge feedback på. 

 
f. Mentalitet- och funktionsansvarig 
Tollarklubben har föreslagits som arrangör för BPH på en bana i Märsta och har tackat ja 
till detta. Helen Häggström och Anna Bergwall har tagit på sig att praktiskt genomföra 
dessa BPH. 

  
g. Utbildningsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
h. RAS-ansvarig 
Titti fortsätter med arbetet med att revidera RAS. Hon kommer att skriva ner en 
reflektion över nuläget inför styrelsemötet på Tollarspecialen. 

 
i. Aktivitets- och medlemsansvarig 
Klubben behöver ny aktivitetsansvarig för Mellersta Norrland. 
Björn uppdrogs att skicka medlemsbrevet till Gunliz. 

 
j. Exteriöransvarig 
Inget att rapportera. 

 
§ 48 Tollarspecialen 

Tollarspecialen 2013 i Malmö? 
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§ 49 TOLLAREN 

Frida Forsberg slutar som layoutare efter detta nummer. Jenny Nilsson har tackat ja att 
ta över efter Frida. Det beslutades att klubben står för omkostnader i samband med att 
Jenny åker till Frida för utbildning. Vidare beslutades att klubben köper in en 
uppgradering av Layoutprogrammet InDesign. 

  
§ 50 Klubbens hemsida 

Det beslutades att uppfödarlistan startar om från början i och med den nya hemsidan. 
Alla uppfödare får skicka in nya uppgifter när den nya hemsidan är uppe. 
Det beslutades att lägga till på hemsidan att intyg från uppfödarutbildningen ska skickas 
till Carina för att kenneln ska få en stjärna i uppfödarlistan. Carina uppdrogs att be 
Anette om hjälp med detta tillägg. 
Webmaster behöver en grupp runt sig. Björn uppdrogs att ta kontakt med Anette för att 
diskutera hur denna arbetsgrupp skulle kunna se ut. 

 
§ 51 Tollarbutiken 

Ingen rapport. 
 
§ 52 Rasbok 2013 

Anmälningsformuläret är nästan färdigt. 
 
§ 53 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 
§ 54 Kommande styrelsemöten 

14/6 Telefonmöte kl 19 
9/8   Fysiskt möte i samband med Tollarspecialen Böda, Öland 

 
§ 55 Mötets avslutande 
 Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
       
Susanne Stier    Björn Bjuggren  
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
       
    Annika Bergquist 
    Justerare 


