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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2014-04-08 

 

 
Närvarande:  Björn Bjuggren 
 Ulla Nilsson 
 Tina Byrsell 
 Marina Johnsson 
 Carina Boijertz 
 Titti Karlström 
 Gunliz Bengtsson 
 Per Wigforss 
 Åsa Roosqvist 
 Annika Bergquist 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  

Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§ 2 Beslutsmässighet.   
Beslutmässighet föreligger. 

  
§ 3 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes 
 

§ 4 Val av justerare  
Per Wigforss valdes till att jämte ordförande justera protokollet.  
 

§ 5 Föregående mötesprotokoll  
Sekreteraren ombads att maila ut protokollet från det konstituerande mötet.  
När klubbmötesprotokollet är justerat måste hemsidan ändras.  
Annika Bergquist anslöt under denna punkt.  
 

§ 6 Skrivelser in  
Inga skrivelser in att rapportera 

 
§ 7 Skrivelser ut 

Inga skrivelser ut att rapportera 
 
§ 8 Rapporter från alla ansvarsområden 

a. Ordförande  Inget att rapportera. 
 

b. Jaktansvarig Har kollat kostnadsberäkning för tollingjaktprovsdomarkonferensen 
som ska genomföras i början av 2015. Pris ca 40 000kr. Med boende, resor, mat lunch-
lunch mm. Idingstad Säteri utanför Linköping. 

 
c. Sekreterare Påminnelse till styrelsen att uppdatera sin presentation till Tollaren. 
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d. Kassör. Bankkontot minskat med 120 000 sen nyåret, inkomster från 
medlemsavgifterna minskat i förhållande till tidigare år, styrelsemöte i  januari  kostade 
32000, 7000kr mer än budgeterat.  Årsmötet gick på 40000, 10000 mer än budgeterat 
pga platsbytet. Förslag att inte binda om ett fast räntekonto, då lösgör vi ca. 50 000. Vi 
beslöt att säga upp ett fasträntekonto. Diskussion kring tollingjaktprovsrosetterna som 
beställts. Synpunkter från revisorerna som vi måste ta till oss; att vi budgeterat för lite 
till styrelsemöte, klubbmöte samt Specialen. Vi beslöt att använda en mer detaljerad 
ekonomisk rapport för redovisning vid våra styrelsemöten samt att revisorerna ska få 
rapport en gång/kvartal.  

 
 
e. Avelsansvarig   
Avelsansvarig har fått ett trevligt tackkort från SKKs referensbibliotek eftersom hon 
skänkt Tollarklubbens rasbok både från 2008 samt 2013.  Den som ska föra 
Tollarklubbens talan på Exteriördomarkonferensen hösten 2015 är Bertil Lundgren. Vi 
beslöt att Annika skickar honom  gamla Tollartidningar och Rasböcker så att han kan 
läsa på. Han sätts även upp som prenumerant på Tollartidningen. Vi behöver dessutom 
en film som visar ett tollingjaktprov som ska visas på Exteriördomarkonferensen. Vi 
beslöt att Carina och Gunliz tar tag i filminspelningen. 
 
 
f. Mentalitets- och funktionsansvarig  
Utbildning inom FB-R, folk behövs. Bra samarbete i kommitén inom de olika 
retriverraserna, som har god spridning på fb. Vi beslöt att Marina skriver en artikeln till 
Tollaren där hon fokuserar på utbildningsvägen.  

 
g. Utbildningsansvarig Inget att rapportera.  

 
h. RAS-ansvarig RAS ligger hos SSRK-HS, ska sen vidare till kennelklubben.  
 
i. Aktivitets- och medlemsansvarig Inget att rapportera. 

 
j. Exteriöransvarig En sändning utställningskritiker har kommit, tanken är att titta 
närmare på de som fått good, sufficient, disqualified.  Se om det finns några tendenser 
vad gäller exteriören. Exteriördomarkonferens hösten 2015.  

 
§ 9 Tollarspecialen.  Lydnaden, agilityn och utställningen kommer att hållas ca 100m från 

campingen. Området disponeras helt gratis! Parkeringen för de som ej bor på 
campingen ligger en bit därifrån, därför kommer parkeringsanvisare att behövas. Några 
sponsorer redan klara. Vi diskuterade sponsoravtalet med Biodistra som får en 
helsidesannons i Tollaren varje nummer mot att de sponsrar Specialen. En 
sponsorförteckning ska sammanställas. 4 anmälda till Specialen hittills. 

 
§ 10 TOLLAREN Ny redaktion på gång. Ellinor Forsman tillträder som layoutare. Ny redaktör 

samt en till till i redaktionen behövs. En intresserad Maria Eriksson från Gävle. Vi beslöt 
att Björn kontaktar henne för att se om hon fortfarande är intresserad.  
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§ 11 Klubbens hemsida Carina har kontaktat Anette Björgell för att bli insatt i hemsidan, 
inloggning och hur man gör. 
 

§ 12 Tollarbutiken Inget att rapportera  
 

    
 
§ 13 Övriga frågor  

Representationsmöte  i SSRKs regi, diskussion och rådgörande den 17-18/5 Björn åker.  
  
§ 14 Nästa styrelsemöte Tisdag 22/4. 
 
§ 15 Mötets avslutande Ordförande Björn Bjuggren förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
Vid protokollet:                                                                             Justeras:    
 
 
 
----------------------------------------                                                   ------------------------------------------    
Åsa Roosqvist sekreterare            Björn Bjuggren ordförande 
 
 
 
 

----------------------------------------------                 
Per Wigforss  

 
 
 

 
 

  


