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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens telefon möte 2014-09-02 

 

 
§76  Ordförande öppnade mötet 
 
§77 Beslutsmässighet för mötet föreligger 

Närvarande: Björn Bjuggren, Åsa Roosqvist, Annika Bergquist, Tina Byrsell, 
Marina Johnsson, Carina Boijertz, Gunliz Bengtsson, Titti Karlström, Per 
Wigforss 
Anmäld frånvaro: Ulla Nilsson 

  
§78 Dagordningen godkändes 
 
§79  Gunliz Bengtsson valdes som justerare  
 
§ 80                            Föregående mötesprotokoll. Möte med nästa års Specialenområde 
(Dalarna) kommer att bokas efter dagens styrelsemöte. Agrosofen är nominerad till 
Hamiltonplaketten detta inskickad till SKK. 
Specialen genomfördes med bravur, fantastiskt bra arrangerat!  
                            
§ 81                             Skrivelser in  
Ansökan om utökat rasregister- Marie Carlsson, svar senast 13/9. Styrelsen tillstyrker, 
sekreteraren meddelar SKK.  
. 
§ 82                             Skrivelser ut. Inga skrivelser skickade.  
 
§ 83                             Rapporter från alla ansvarsområden 
a.                   Ordförande Ordförande åtog sig att undersöka en tidigare motion ang 
kryptorchida hundar och arbetschampionat hos SSRK.   
 
b. Jaktansvarig  En ny Tollingchampion, Thomas Hoffman från Tyskland med Nova 
Bella vom Lech-Toller Nest. Statistik över Tollingjaktprov är i full gång, för att användas som 
underlag till TJP-domarkonferensen. 
 
c.                   Sekreterare    Har haft kontakt med Specialens 
lydnadsgrupp.                                                                                                                                             
                                                                                          
d.                  Kassör ingen rapport 
 
e.                  Avelsansvarig Föreslår att vi i Tollarklubben ska uppmärksamma arrangemanget 
“Apportera för livet mot cancer” genom att länka till detta på hemsidan och vår fb-grupp. 
Styrelsen bifaller detta. Statuter för jaktnålar finns under fliken klubbmöte, den texten bör 
uppdateras.  En fråga om att lägga till posten “Informationsansvarig”, antingen utöka 
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styrelsen med en person eller inkludera ansvaret till “RAS-ansvarig”s uppgifter. 
 
f.  Mentalitets- och funktionsansvarig Har deltagit som “spindel i nätet “ på 
senaste fbr-utbildningen 16-17/8, på Kydingeholm. Nästa utbildningstillfälle för dessa 
deltagarna blir 6-7/12 och efteråt är dessa auktoriserade. 
 
 
g. Utbildningsansvarig  ingenting att rapportera 
 
h. RAS-ansvarig Har inte fått svar från SKK ang RAS.  
 
i.   Aktivitets- och medlemsansvarig Lyckad tollinguppvisning på Jakt och 
Fiskemässan på Bosjökloster.   
 
j.                     Exteriöransvarig  Har inte hört något om pärmen med Tollarklubbens regler och 
statuter. Labradorklubben Skåne frågat om marknadsföring av inofficiell utställning för alla 
retrievers vilket vi lagt ut på vår fb-sida.  
  
§ 84                         Tollarspecialen  Nästa års lydnadsprov på Tollarspecialen är ansökt och 
inlagt på SBK-tävling, sista anm.dag satt till 14/6 2015. Inför kommande års specialer föreslås 
att styrelsen går in och hjälper till mer med specialen, samt att det ekonomiska attesteras 
och sköts av någon i styrelsen, dvs. att överenskommelser konfereras i den specialengrupp 
där budget görs och alla fakturor går sedan till den i styrelsen som är ansvarig. 
Specialenmöte med Dalagruppen planeras där detta också förmedlas.  
Informationen kring anmälan måste formuleras om, vad gällande start i flera discipliner eller 
med flera hundar, inte bara på anmälan med kryss om önskemål som vi pratade om vid 
föregående möte, utan även på hemsidan. Styrelsen beslöt att RAS-ansvarig tar fram ett 
förslag angående detta till styrelsens fysiska möte i januari.   
 
  
§ 85                         TOLLAREN Kommande nummer blir ett utökat nummer, vi får dra ner 
antalet sidor på ett annat nummer för att balansera upp kostnaden.  
   
  
§ 86                         Klubbens hemsida   Web-ansvarig uppdaterar hemsidan med  logo och 
länk till fb-gruppen ”Apportera för livet mot cancer”. Sökfunktionen har försvunnit, behöver 
åtgärdas. 
 
§ 87                          Tollarbutiken      Beställning av kepsar och termosmuggar på 
gång.                         
                                                                                                                                                
                                                                                                       
§ 88                          Övriga frågor Rasbeskrivning jägarförbundet. Vi beslutade att 
Avelsansvarig och RAS-ansvarig skriver ihop en ny text och bifogar ny bild. 
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§ 89                          Nästa styrelsemöte måndag den 6:e oktober kl. 19.00 
  
§ 90                          Ordförande avslutade mötet 


