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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-02

Närvarande Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson § 48 d, 52
Annika Bergquist
Carina Boijertz
Titti Karlström
Marina Johnsson
Maria Lindén ej § 48 d, 52
Frida Forsberg

Anmält förhinder Björn Bjuggren 

§ 41 Mötets öppnande
Vice ordförande Anders Wahlberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 42 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 43 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 44 Val av justerare
Frida Forsberg valdes att jämte vice ordförande justera protokollet.

§ 45 Föregående mötesprotokoll
Protokollet för 2011-03-28 godkändes.

§ 46 Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 47 Skrivelser ut
2011-04-16: SKK – Svar på deltagande i BPH
2011-04-29: SSRK – Ansökan lydnadsprov 2012

§ 48 Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Tyska tollarklubben-utavel. Björn fortsätter med dokumentet. 

b. Jaktansvarig
Anders håller på att utarbeta nya regler för apporteringstestet.
Det kommer att arrangeras en tollingjaktprovsledarutbildning i anslutning till specialen 
om intresse finnes.
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c. Sekreterare
Tollarklubben har tackat ja till att ingå i försöksgruppen för den nya 
beteendebeskrivningen BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund). Det är en 
beteendebeskrivning liknande MH (Mentalbeskrivning Hund), men bättre anpassad för 
alla raser. Under förutsättning att Kennelfullmäktige säger ja till fortsatt arbete med den 
nya beskrivningen har KHM (Kommittén för hundars mentalitet) valt ut fem raser för 
fortsatt begränsad verksamhet med officiell status, varav tollaren är en.

Beslutades att godkänna utställningsdomare Lars Widéns ansökan om utökat rasregister 
för tollarna.

d. Kassör
Klubben har fortsatt god ekonomi. Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi 
per 2011-04-30.
Klubben bör enligt revisorns granskningsrapport ha rutiner för lagerhantering. Ulla tar 
fram ett förslag och skickar ut till styrelsen inför nästa möte.

e. Avelsansvarig
Inget att rapportera.

f. JUM- och utbildningsansvarig
Inget att rapportera.

g. Uppfödaransvarig
Inget att rapportera.

h. Aktivitets- och medlemsansvarig
Aktivitetsgruppernas hemsidor på nya domänen, Anders kollar.
Aktivitetskalender på nya hemsidan, Anders kollar.
Titti kommer inom kort att skicka ut info till aktivitets- och distriktsansvariga angående 
mötet på specialen.
Titti letar febrilt efter aktivitetsansvarig i norr.

i. Utställningsansvarig
Maria har fått många positiva kommentarer efter utskicket av raskompendier till 
utställningsdomarna.

§ 49 Sponsringsavtal Royal Canin
Cicci kollar med Björn och Lollo om avtalet blivit undertecknat och skickat.

§ 50 Tollarspecialen
Ingen rapport.

§ 51 TOLLAREN
Fototävling utlyses i nummer 2.
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§ 52 Klubbens hemsida
Ny ansvarig för omplaceringar – Ingrid Larsson.
En del av uppfödarna som står med på hemsidan är ej medlemmar. Ulla har kontaktat 
dem och meddelat att deras uppgifter kommer att tas bort.

§ 53 Tollarbutiken
Beslutades att inte sänka priser på artiklar som säljs vid arrangemang (exkl porto), då 
det endast rör sig om några få kronor.
Beslutades att sänka priset omgående på tygmärke och pins från 35 kr till 25 kr.
Problem med gamla hemsida vid beställningar, Anders tar bort den gamla hemsidan.

§ 54 Rasbok 2013
Inget att rapportera.

§ 55 Tollarklubben 25 år
Inget att rapportera.

§ 56 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 57 Nästa styrelsemöte
Måndagen den 13 juni kl. 19.00, telefon
Torsdagen den 4 augusti kl 11.00, specialen. Anders tar sekreterarposten eftersom Cicci 
inte kan medverka på mötet.

§ 58 Mötets avslutande
Vice ordförande Anders Wahlberg tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

                                                                                                                                                                        
Cecilia Bergling Andes Wahlberg 
Sekreterare Vice ordförande

                                                                                    
Frida Forsberg
Justerare


