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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll 2014-05-20 

 

 
 
§ 31                            Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
  

 

§ 32                             Beslutsmässighet  
Beslutsmässighet för mötet föreligger.  
Närvarande: Björn Bjuggren, Åsa Roosqvist, Annika Bergquist, Tina Byrsell, 
Ulla Nilsson, Marina Johnsson, Carina Boijertz, GunLiz Bengtsson, Titti 
Karlström, Per Wigforss,  
Specialenansvarig Louise Blomqvist anslöt under §39. 

                       

§ 33                             Godkännande av dagordningen. 
Dagordningen godkändes. 

 
   

 

§ 34                             Val av justerare 
Ulla Nilsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.   

  

 

§ 35                            Föregående mötesprotokoll 
Ordförande har haft kontakt med revisorn. Revisorn vill att vi gör en resepolicy, 
skriva tydligt vem som kan åberopa pengar från BPH. Exteriöransvarig har tagit 
fram frågor till exteriördomare. Ordförande har varit i kontakt med redaktionen 
för Tollaren, telefonmöte till veckan. Ny i redaktionen är Lena Muchardt. Carina 
har varit i kontakt med webmaster, mer info under den punkten. 
  

                            
§ 36                             Skrivelser in  

Mail kring jaktpins som sökts för flera år gammal merit.  Mail kring hundar som 
med jaktpins som saknas i listan. Infobrev från SKK och SSRK. 
 
. 

§ 37                             Skrivelser ut 
Inga skrivelser ut 
 
 

§ 38                             Rapporter från alla ansvarsområden 
 

a. Ordförande   
Har deltagit i SSRKs representantskapsmöte, diskuterade organisationsfrågan. 
Ett gemensamt medlemskap diskuterades bla. Ordförande är med i 
valberedningen för HS. Två vakanser finns. Mail kring jaktpins besvarade. 
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b. Jaktansvarig   
Har formulerat en förfrågan till HS angående tollingjaktprovdomarkonferens. 
Förfrågan godkändes av styrelsen och beslut togs att förfrågan skickas till HS. 
Lista på hundar godkända på apporteringstest skickas till Tina.  

 

c. Sekreterare  
Ansökan för lydnadsprov för Tollarspecialen 2015 ska ansökas nu i juni 2014. 
Sista anmälningsdag för nästa års Tollarspecial beslöts till söndag 14 juni 2015. 
                                                                                                                  
 

d. Kassör  
Redovisning av ekonomisk rapport. Försäljning av ett fasträntekonto klart. 
 

e. Avelsansvarig  
Inget att rapportera. 

 

f. Mentalitets- och funktionsansvarig  
Artikel inskickad till Tollaren. Inget visat intresse för utbildning än så länge. 
 

g. Utbildningsansvarig  
Inget att rapportera.  
  

h. RAS-ansvarig  
RAS godkänt av SSRK och inskickat till SKK.   

 
i. Aktivitets- och medlemsansvarig 

Inget att rapportera. 
 

j. Exteriöransvarig  
Har formulerat frågor inför exteriördomarkonferensen 2015. Per skriver till en 
ingress till detta. Film att användas till detta, av tollingmomenten påbörjad.  
 

  

§ 39              Tollarspecialen 
Specialenansvarig, Louise Blomqvist, redogjorde för läget. Har regelbundna 
möten med de olika aktivitetsgrupperna. Allt flyter på bra. Jakt gruppen träffas 
den 23/6 för att lägga upp provrutorna. 
Diskussion kring utställningsbiten, Vi har en inofficiell utställning med 
anmälningsavgift därefter. Sedan har vi kostnader för domare och 
ringsekreterare som jämställs med officiella utställningar. Dessutom tillkommer 
reseersättning till dessa… För att budgeten ska vara komplett behövs uppgifter 
för detta. (Bl.a detta bidrog till att budgeten övertrasserades förra året.) Vi 
återkommer till denna diskussion inför kommande specialer. Domaremiddag på 
Skummeslövspensionat. Tvårätters med varmrätt och efterrätt och dryck för 
350 kr/person. Styrelsen utser personer som ombeds vara med på middagen, 
som ej ska ställa ut.  
Sponsorer. Dialog med Royal Canin kring sponsoravtal. Lollo sköter 
förhandlingen. Lollo försöker reda ut sponsoravtalet med BioDistra. Lollo 
sammanställer en sponsorlista med både sponsorns namn och vad de skänkt. 
500kr för en halv sida i programmet och 1000 för en helsida.  
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§ 40                          TOLLAREN 
 Ny medarbetare i redaktionen, Lena Muchardt.  
  

§ 41                          Klubbens hemsida  
Carina har haft kontakt med webmaster och sammanfattat en mall över 
hemsidans stuktur. Styrelsen fick till uppgift att gå in och granska befintliga 
sidor, inom sitt ansvarsområde, kommentera och maila in till Carina vad som 
ska ändras, om något ska tas bort etc.  

  

§ 42                          Tollarbutiken  
Inga offerter inkomna ännu. 

                                                                                                              
  
                                                                                                                                                    
                                                                                                  

§ 43                          Övriga frågor 
Datum för Klubbmöte 2015: Lördag 14 mars 2015.  
Möte inför Bosjökloster 22/5 GunLiz och Lasse går på detta.   
Styrelsemöte på Specialen justerades till torsdag 31/7 kl. 9.00 i Skummeslöv. 

                                                                                                                                                    
                                                                                                  

§ 44                          Nästa styrelsemöte 

25 juni kl 19.00 
  

§ 45                          Mötets avslutande 
 Ordföranden avslutade mötet. 
 
 
 
 
Vid Protokollet:                                                                                   Justeras: 
 
 
 
-----------------------------------------                                                         --------------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                                                 Björn Bjuggren, ordförande 
 
 
 
                                                                                                                 ---------------------------------------------------                                                       
                                                                                                                    Ulla Nilsson                                                                                                 
       
  Ju 


