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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-06-13

Närvarande Björn Bjuggren
Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Annika Bergquist
Carina Boijertz
Marina Johnsson
Maria Lindén

Anmält förhinder Frida Forsberg
Titti Karlström

§ 59 Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 60 Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 61 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 62 Val av justerare
Anders Wahlberg valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 63 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mötet 2011-05-02 godkändes.

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

§ 65 Skrivelser ut
2011-05-02: SSRK – Utökat rasregister, Lars Widén
2011-06-13: SSRK - Ansökningar jaktprovsdomare retriever

§ 66 AU-beslut
AU har fattat beslut om att ge Dalarna förskott för T-shirts eftersom tryckeriet ville ha 
betalt i förskott. Beslut taget 2011-05-25.

§ 67 Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Björn rapporterade från SSRKs Fullmäktige. Klubbens motion gick igenom men kommer 
inte att behandlas förrän inför nästa regelrevidering.
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b. Jaktansvarig
Anders fortsätter med att utarbeta nya regler för apporteringstestet.
Det kommer tyvärr inte hinnas med någon tollingjaktprovsledarutbildning i anslutning 
till specialen. Utbildningen skjuts upp till hösten.
Styrelsen har inget att erinra mot Peter Boltorps och Bitte Sjöbloms ansökningar om att 
utbildas sig till retrieverjaktprovsdomare.

c. Sekreterare
Inget att rapportera.

d. Kassör
Klubben har fortsatt god ekonomi. Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi 
per 2011-05-26.
Beslutades att godkänna Ullas förslag på lagervärdering.

e. Avelsansvarig
Inget att rapportera.

f. JUM- och utbildningsansvarig
Funktionsbeskrivningsprotokollen kommer fortsättningsvis att skickas ut av JUM- och 
utbildningsansvarig. Anna Scharin kommer dock fortsättningsvis att sammanställa 
statistiken.

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.
Alla i styrelsen tittar på Tittis förslag på arbetsbeskrivning för aktivitetsansvariga och 
kommer med synpunkter.

i. Utställningsansvarig
Beslutades att godkänna utställningsdomare Jan-Erik Eks ansökan om utökat rasregister 
för tollarna.
Maria har fått många positiva kommentarer efter utskicket av raskompendier till 
utställningsdomarna.

§ 68 Sponsringsavtal Royal Canin
Avtalet är nu påskrivet och inskickat.

§ 69 Tollarspecialen
Ingen rapport.
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§ 70 TOLLAREN
Ingen rapport.

§ 71 Klubbens hemsida
Avtalet med gamla webbhotellet är uppsagt.

§ 72 Tollarbutiken
Ingen rapport.

§ 73 Rasbok 2013
Inget att rapportera.

§ 74 Tollarklubben 25 år
Inget att rapportera.

§ 75 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 76 Nästa styrelsemöte
Torsdagen den 4 augusti kl 11.00, specialen. Anders tar sekreterarposten eftersom Cicci 
inte kan medverka på mötet.

§ 77 Mötets avslutande
Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet Justeras

                                                                                                                                                                        
Cecilia Bergling Björn Bjuggren 
Sekreterare Ordförande

                                                                                    
Anders Wahlberg
Justerare


