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PROTOKOLL FÖRT VID
Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte
2016-03-12

på Scandic Hotell, Upplands Väsby

1)
Mötets öppnande
Mats Viker öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2)
Fastställande av röstlängden
54 deltagande medlemmar.

3)
Val av ordförande för mötet
Sverker Haraldsson valdes enhälligt som ordförande för mötet.
4)
Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet
Sekreterare för mötet är Åsa Roosqvist
5)
Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska
justera protokollet
Som justerare tillika rösträknare valdes Anette Björgell och Chatrin Molin.

6)
Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar
En deltagare som ej är medlem närvarar, mötet tillstyrkte närvaro samt yttranderätt för
deltagaren.
7)
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
8)
Fastställande av dagordningen
Dagordningen godkändes. En fråga om var styrelsens proposition ska tas upp, detta sker under
punkt 20, ”Behandling av frågor som anmälts av klubbstyrelsen”.
9)
Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse 2015 som inkluderar redogörelse
från avelsansvarig, aktivitets-/ medlemsansvarig, utbildningsansvarig, exteriöransvarig,
jaktansvarig, mentalitets- och funktionsansvarig, specialenansvarig, RAS-ansvarig samt kassör.
Ordförande Mats Viker föredrog verksamhetsberättelsen.
Mötet diskuterade hur stora buffertar det bör finnas i klubbens ekonomi. Inga beslut fattades i
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frågan.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

10)
Föredragning av revisorernas berättelse samt fastställande av årsbokslut med balansoch resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
Revisor Monica Beijer föredrog revisionsberättelsen. Bokslut med balans och resultat-räkningen
godkändes och lades till handlingarna.
11)
Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag
föregående klubbmöte givit till klubbstyrelsen
Mats Viker föredrog frågan från angående ”Årets viltspårtollare” som uppdrogs styrelsen på
klubbmötet 2014. Mötet godkände och beslutade enligt styrelsens förslag.
12)
Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet.
13) Presentation av och beslut om klubbstyrelsens förslag till:
a). verksamhetsplan för kommande år
Mats Viker presenterade ”Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2016”. Mötet
diskuterade hur Tollarklubben skulle påverkas om SSRK vid Fullmäktige 2017 skulle fatta beslut
om en uppdelning i en spaniel- och en retrieverklubb. Mötet diskuterade även kring
kommande kampanj för att uppmuntra uppfödare att erbjuda sina valpköpare medlemskap i
Tollarklubben.
Verksamhetplanen godkändes och lades till handlingarna.
b). budget för kommande år
Mats Viker fördrog budgeten för 2016. Förslaget fastställdes av mötet.
c). medlemsavgifter
Eftersom klubben har en ekonomi i balans föreslås inga förändrade avgifter.
Förslaget godkändes av mötet.
d). villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
Policyn för reseersättningar godkändes av mötet.

14)
Val av ordförande i styrelsen, 1 år
Mötet beslutade välja Mats Viker till ordförande för Tollarklubben på 1 år, enligt valberedningens
förslag.
15)
Val av tre ordinarie ledamöter i styrelsen, 2 år
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag: Åsa Roosqvist omval 2 år, Carina Boijertz
omval 2 år, Mats Gunnarsson nyval 2 år, Debbie Hansson fyllnadsval 1 år.
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16)
Val av tre suppleanter i klubbstyrelsen samt beslut om suppleanternas
tjänstgöringsordning, 1 år.
Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag: Gunliz Bengtsson omval 1 år, Per
Wigforss omval 1 år, Helena Näslund nyval 1 år med följande tjänstgöringsordning: 1. Gunliz
Bengtsson, 2. Per Wigforss, 3. Helena Näslund.
17)
Val av revisorer och två revisorssuppleanter, 1 år
Mötet belutade välja enligt valberedningens förslag: Revisor 1: Monica Beijer omval 1 år, revisor
2: Maria Ivarsson. Som revisorssuppleanter valdes enligt valberedningens förslag: 1. Anna Karin
Ekenhov, 2. Elisabeth Holm.
18)
Val av valberedning om två personer, varav en sammankallande på 1 år och en ledamot
på 2 år
Mötet beslutade välja Agneta Joonas som sammankallande, omval 1 år samt Anne Titti Karlström
som ledamot, nyval 2 år. Dessutom kvarstår Annika Bergquist på 1 år.

19)
Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-18
Punkterna 14-18 förklarades omedelbart justerade.
Mötet ajournerades för bensträckare.
Mötet återupptogs efter 15 minuter.
20) Behandling av frågor som anmälts av klubbstyrelsen
Proposition: Förslag till ändring av ”Regler för Tollarspecialens Tollarmästare och
Juniortollarmästare”.
Mats Viker föredrog styrelsens proposition. Diskussion kring detta förslag.
Dessutom diskussion kring ett förslag av ändring i de nuvarande statuter: ”Om ingen hund går
till pris i elitklass avgörs tävlingen enligt samma princip i öppenklass”.
Efter omröstning beslutade Klubbmötet att ändra i statuterna så att Tollarmästartiteln endast
avgörs i elitklass, och ta bort ovanstående mening. Detta innebär att om ingen hund går till pris
i elitklass utses ingen Tollarmästare.
Klubbmötet beslutade därefter att tillstyrka propositionen med rösterna 31 för och 17 emot.
21) Behandling av motioner som senast den 1 december anmälts till klubbstyrelsen
Inga inkomna motioner
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22) Övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda
23) Mötets avslutande
Sverker Haraldsson avslutade det formella klubbmötet och tackade för förtroendet.

Guldapporten 2016 tilldelas Johanna Järnegren med motiveringen:
För att med ett stort personligt engagemang för rasens bästa, helhjärtat deltagit i framtagandet
av ett nytt viktigt gentest och forskningsunderlag för sjukdomen Degenerativ Encefalopati.
Avtackning av lång och trogen tjänst:
Styrelsearbete: Ulla Nilsson, Tina Byrsell och Anita Wahlberg
För arbete med Tollarspecialen: Louise Blomqvist, Annkie Ahrlebrand
Webmaster: Anette Björgell
Jaktpins
Mats Viker delade ut jaktmerit nål till de ekipage som tagit pris på officiellt jaktprov och anmält att
de vill ha sin nål (se bilaga)
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