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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-12-11 
 

 
Närvarande  Björn Bjuggren 

Annika Bergquist 
  Carina Boijertz 

Titti Karlström (under §127h) 
Gunliz Bengtsson 
Marina Johnsson 

  Susanne Stier 
Annelie Johansson 
Anders Wahlberg 

 

 
§ 120 Mötets öppnande 

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

Dagordningen godkändes. 
 
§ 123 Val av justerare 

Annika valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 124 Föregående mötesprotokoll 2012-11-15 

Protokollet godkändes med några ändringar.  
 

§ 125 Skrivelser in 
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat. Motioner har inkommit inför 
2013 års medlemsmöte. Dessa kommer att gås igenom under nästa styrelsemöte. 

 
§ 126 Skrivelser ut 

Inga skrivelser ut. 
 
§ 127 Rapporter från alla ansvarsområden 

a. Ordförande 
Björn har bokat lokal för nästa styrelsemöte. 
Björn har nu beställt tryck av 3000 broschyrer om klubben. 

  
b. Jaktansvarig 
Inget att rapportera. 

 
c. Sekreterare 
Inget att rapportera. 
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d. Kassör 
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan 
till handlingarna.  
Det beslutades att föreningens konto i Swedbank 8214-9,983 017 215-2 ska avslutas. 
Behållningen på kontot ska överföras till klubbens plusgiro 3 11 01-9. Denna punkt 
justeras omedelbart. 
 
e. Avelsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
f. Mentalitet- och funktionsansvarig 
Mötet diskuterade informationen på hemsidan angående funktionsbeskrivning. En del 
information behöver uppdateras. Marina uppdrogs att se över informationen på 
hemsidan. Vi är i en övergångsperiod mellan gamla funktionsbeskrivningen och nya 
Funktionsbeskrivning Retriever. Information om den nya beskrivningen kommer att 
läggas ut allt eftersom. 

       
g. Utbildningsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
h. RAS-ansvarig 
RAS-kommittén (Titti Karlström, Annika Bergquist och Agneta Joonas) hade RAS-möte i 
slutet av november. Ett förslag ska finnas inför nästa styrelsemöte så att vi ska kunna 
titta på det då. 

 
i. Aktivitets- och medlemsansvarig 
Nomineringar till Guldapporten droppar in. 

 
j. Exteriöransvarig 
Anneli fortsätter med att föra statistik över årets utställningsresultat. 

 
§ 128 Tollarspecialen 

Carina har konfirmerat att man kan ha hund på rummet i Kullagården på Tollarspecialen. 
Rum för domarna är bokade. 
 

§ 129 TOLLAREN 
Inget att rapportera. 

  
§ 130 Klubbens hemsida 

Sussie uppdrogs att se till att en styrelsens adresslista uppdateras på hemsidan. 
Marina uppdrogs att uppdatera info om funktionsbeskrivning (se ovan). 
Anders uppdrogs att uppdatera tollingjaktsidan på hemsidan. Önskan om en förteckning 
på hemsidan över hundar med godkänt apporteringstest har inkommit. Anders 
uppdrogs att ordna med det. 
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§ 131 Tollarbutiken 
Björn uppdrogs att ta kontakt med Ulrika Heijus som ansvarar för montern på MyDog 
för att be henne höra om det är någon som är intresserad av att ta över Tollarbutiken. 
Sussie uppdrogs att lägga in en blänkare på Tollarklubbens facebook-sida. Sussie 
uppdrogs att skicka samma info till Anette att lägga ut på hemsidan. 

 
§ 132 Rasbok 2013 

Allt flyter på och budget hålls. Ca 450 hundar är anmälda. 
 
§ 133 Övriga frågor 

Carina har hittat företaget som tillverkar våra jaktpins. Det finns även lämplig pin för 
jaktchampions. Det beslutades att Carina ska beställa 25 pins av varje valör, sammanlagt 
100 pins. Gunliz uppdrogs att skicka in medlemsantal per 2012-12-31 till SSRKs kansli. 

  
§ 134 Kommande styrelsemöten 

Fysiskt möte i Uppsala (Eklundshof): 18-20/1 2013 
 
§ 135 Mötets avslutande 
 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
       
Susanne Stier    Björn Bjuggren  
Sekreterare    Mötesordförande 
 
 
 
       
    Annika Bergquist 
    Justerare 


