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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2013-07-31 
 

 
Närvarande  Björn Bjuggren 
  Carina Boijertz 

Gunliz Bengtsson 
  Susanne Stier 
  Annika Bergquist 

Titti Karlström 
Annkie Ahlebrand 
Anders Wahlberg 
Marina Johnsson 

   
Anmält förhinder Ulla Nilsson 
 

 
§ 57 Mötets öppnande 

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

Dagordningen godkändes. 
 
§ 60 Val av justerare 

Annika valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 61 Föregående mötesprotokoll 2013-06-20 

Protokollet godkändes. 
 

§ 62 Skrivelser in 
Styrelsen beslutade att rekommendera medlemmar att följa SKKs rekommendationer 
angående MyDog DNA-tester – att betrakta testerna med försiktighet.   

 
§ 63 Skrivelser ut 

2 st skrivelser 
Svar på remiss till SSRK angående föreslagna personer för domarutbildning för 
retrieverjaktprov. 
Svar på fråga om utökat rasregister för Lena Rollmar. 
 

§ 64 Rapport från AU/Beslut efter förra mötet 
Inget att rapportera. 

 Inget rapport 
§ 65 Tollingjaktprov 
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Praktiskt prov: hur går hela processen till? Hur anmäler man och hur registreras 
resultatet i hunddata? Anders uppdrogs att ta reda på hur detta ska gå till och att se till 
att möjliggöra praktiskt prov för de hundar som är kvalificerade för detta. 
 

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

  
b. Jaktansvarig 
Liselotte Johansson, Mats Gunnarsson, Annkie Gunnarsson, Håkan Linde, Gunnar Cassel, 
Åsa Roosqvist och Jonatan Nordström har utbildats som provledare/kommissarie 31 juli 
2013. 

 
c. Sekreterare 
Inget att rapportera. 
 
d. Kassör 
Den ekonomiska rapporten som Ulla skickat ut före mötet gicks igenom och lades sedan 
till handlingarna. 
 
e. Avelsansvarig 
Förslaget till reviderad avelspolicy diskuterades. Annika och Titti uppdrogs att finputsa 
vidare på förslaget och skickar sedan ut det till styrelsen. 
 
f. Mentalitet- och funktionsansvarig 
Det finns behov av att få klarhet i en rad frågor kring FBR. Marina uppdrogs att ta med 
frågorna till FBR-kommittén. 

       
g. Utbildningsansvarig 
Inget att rapportera. 
 
h. RAS-ansvarig 
RAS med bilagor är inskickat till SSRK HS för beslut. 

 
i. Aktivitets- och medlemsansvarig 
Det saknas flertalet aktivitets- och distriktsansvariga. Gunliz uppdrogs att skicka in ett 
upprop till Tollaren angående detta. 
Carina, Gunliz och Lasse behöver hjälp vid fisk- och jaktmässan i Bosjökloster (24-25 
augusti). 

 
j. Exteriöransvarig 
Inget att rapportera. 

 
§ 67 A) Tollarspecialen 2013 

Problem med SSRK Prov när man använder Tollarklubbens lösenord. Går inte att dela 
upp de startande i fler rutor. Anders uppdrogs att ta reda på hur vi får ett fungerande 
konto. 



 

Protokoll nr 05/2013 
 

Sidan 3 av 3 

 

   

 

Styrelsen står fast vid beslutet att endast de främst placerade hundarna i varje klass ska 
mötas i finalringen för att söndagen inte ska dra ut på tiden mer än nödvändigt. 
Vi kommer att hålla ett möte angående Specialen under hösten 2013. Alla 
Specialengrupper, specialenansvarig samt styrelsen ska inbjudas. Vid mötet ska årets 
Special knytas ihop och nästkommande års Specialer diskuteras. Förslag att ha mötet 
den 13 oktober kl 10 i Linköping. Björn uppdrogs att kolla om Lollo kan då. 
Det beslutades att markägarna till årets Special ska få en symbolisk ersättning för hjälp 
med marker samt förvaring och destruktion av vilt. 
 
B) Tollarspecialen 2014 
1-3 augusti 2014 i Halland på Eko-campingen i Skummeslöv – Hishult (tjp/wt) 
Sponsoravtalet för Royal Canin ska uppdateras varje år. Sussie uppdrogs att skicka in 
ansökan om förnyat samarbetsavtal med Royal Canin så snart som möjligt. 
 

§ 68 TOLLAREN 
Inget att rapportera. 

  
§ 69 Klubbens hemsida 

Alla uppdrogs att gå igenom respektive ansvarsområde på hemsidan. 
 
§ 70 Tollarbutiken 

Maja är på plats på Specialen med butiken. 
 

§ 71 Övriga frågor 
Björn uppdrogs att skicka över orginalet på broschyren om vår ras som vi brukar ha på 
mässor till Sussie. 

  
§ 72 Kommande styrelsemöten 

1 september kl 18 
9 oktober kl 19 
6 november kl 19 

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


