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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid extra styrelsemöte,  20160704 angående Tollarspecialen 

 

 
§ 62 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet 
 
§ 63 Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Debbie 
Hansson, Mats Gunnarsson, Åsa Roosqvist, Per Wigforss, Carina Boijertz,  
Gunliz Bengtsson, Marina Johnsson, Therese Knutsson, Helena Näslund. 
 
§ 64 Som justerare valdes Marina Johnsson 
 
§ 65  Tollarspecialen 

 Det kommer att finnas en informationstavla vid samlingsplatsen/parkeringen för tjp är, 
där information om ändringar/strykningar kommer att finnas, dessa ändringar finns 
även uppsatta i sekratariatet.  Ingen genomgång av strykningar på morgonen. 

 Fri väg måste finnas till rutorna för räddningsfordon. Därför kommer det inte tillåtas att 
ställa upp större bilar längs vägen.  

 Elitklassen på tollingjaktproven är full, det tillåts i år starta 13 hundar/dag mot 
rekommenderade 12. Detta innebär att om någon hund skulle erhålla 1:a pris i Ockelbo 
och bli uppflyttad till elitklass, kommer plats ej att finnas i eliten på tollarspecialen. 

 Förslag: Inför nästa års special kan uppfödare/aktivitetsgrupp få “köpa” dvs bemanna 
varsin ruta, detta för att underlätta funktionärstillsättningen. 

 Beslut att endast funktionärer som jobbar heldag får specialen-T-shirt 
 Beslut att RAS-ansvarig får köpa in en mätsticka. Vi kommer att låna in en i reserv. 
 Domarmiddag på lördag. Representanter från styrelsen deltar. 
 Beslut att köpa in nyckelband till årets 30-års jubileum, med tollarklubbens webadress, 

att dela ut på specialen 
 Vår informationsansvarig fortsätter med sponsorer även för en “goodie-bag” med fler 

varor till deltagarna vid jubileumet samt som priser. 

 

§66  Övriga frågor:  
 Arbetsgruppen “Engagera uppfödare för fler medlemmar”: 

Ett nyhetsbrev angående info om avel och hälsa mailas ut till uppfödare innan specialen, 
möjlighet ges att prenumerera på detta, som det är tänkt ett oregelbundet utgivet 
nyhets/infobrev.  
I detta mail bifogas länk till ett Formulär där alla uppfödare får möjlighet att 
kommentera Tollarklubbens arbete (som underlag för klubbens vidare arbete) samt där 
kennlar som är medlemmar i Tollarklubbens får möjlighet att profilera sin uppfödning 
och avelsfilosofi. 
Beslut att skicka ut detta nyhetsbrev samt formulär om både klubben samt profilering: 
Beslut att ta bort den avgift på 100 kr som uppfödare tidigare betalt för länk till 
kennelns hemsida. 
Valpkit: För att få fler valpköparmedlemmar planerar vi ett valpkit bestående av 
Infobrev till valpköpare om klubben samt nyckelband. Vi jobbar vi vidare med detta. 
Informationsansvarig inbjuds att delta i arbetsgruppens nästa möte. 

 Gunliz lyfter frågan om Knistad Game fair 1/10-2/10-2016 
Beslut att Tollarklubben tecknar avtal med Knistad Game Fair, där Tollarklubben 
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erhåller bidrag på 2500 kr till Tollarspecialen 2016, om de i tre år ställer upp och visar 
upp tollaren med uppvisning, jaktprov el liknande på Knistad Game Fair. Dessutom 
erhåller Tollarklubben 5000kr/ år efter genomförd mässa nästkommande två år. Att 
användas till specialen, priser eller utbildning. 

 Styrelsemöte på Specialen, sekreteraren kollar lokal, reservplats hos Marina.  

 
§67 Mötet avslutades.  
 
 

Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
    Marina Johnsson                                                                
  
  


