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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Olnispagården Sälen, 20150730

§ 80

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§81

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker,
Carina Boijertz, Åsa Roosqvist, Anita Wahlberg, Marina Johnsson, Gunliz
Bengtsson, Tina Byrsell
Anmält förhinder: Per Wigforss, Therese Knutsson, Ulla Nilsson
Adjungerade för dagen: Mia Eriksson, redaktör Tollaren samt Monica
Beijjer, revisor.

§ 82

Dagordningen godkändes.

§ 83

Som justerare valdes Anita Wahlberg

§ 84

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 85





§ 86

Skrivelser in:
Erbjudande om Retrieverträff den 5/9 anordnas av Goldenklubben, svar senast
28/8 Vi anmälar Ordförande samt att Exteriöransvarig tillfrågas.
Grundutbildning för avelsfunktionärer den 10-11/10, anmälan senast den 4/9,
Avelsansvarig tillfrågas.
Inbjudan från SSRK angående Utbildningstillfälle angåend HD-index, för två
avelsfunktionärer den 7/11 vi anmäler RAS-ansvarig och avelsansvarig.
SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, önskar återkoppling kring
sammanställning av Tollarens 200 genomförda BPH, uppdrogs åt
Mentalitetsansvarig att svara på.
Skrivelse från uppfödare angående DE.
I
Skrivelser ut. : Till SSRK angående ansökan om jubileumsrosetter.

§ 87
Rapporter från alla ansvarsområden
a.
Ordförande
Vi beslutade att anta förslaget "Attest- och beslutsordning, Nova Scotia Duck
Tollingretriever"
Förslaget "Rollbeskrivning för styrelsen" funderar vi vidare kring och tar beslut nästa
möte.
Vi beslutade att anta förslaget "Arbets- och beslutsordning för styrelsen Nova
Scotia Duck Tolling Retrieverklubben.
Vi beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att stärka organisationen kring
Tollarspecialen bestående av Carina Boijertz (sammankallande), Gunliz
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Bengtsson, Per Wigforss samt Mats Viker.
Vi beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att engagera uppfödare och kennlar
för att få fler medlemmar i Tollarklubben bestående av Åsa Roosqvist
(sammankallande), Therese Knutsson samt Anita Wahlberg. Förslag klart till
mötet i januari.
Vi beslutade att tillsätta en arbetsgrupp för att titta på hur vi kan arbeta med
sponsorer bestående av Mats Viker (sammankallande), Mia Eriksson , Maria
Andersson samt Birgitta Zetterberg.
b.
Jaktansvarig
Vi beslöt att nominera Lena Dahlblom till SKKs Jakthindskommités
funktionärsstipendium.
c.
Sekreterare SSRKs jubileumsrosetter beställda. Vi beställde 2 men fick 3,
Vi beslöt att den tredje rosetten delas ut till BIS.
d.
Kassör Genomgång av ekonomisk rapport. En fråga kring utgifter för
utbildning. Ordförande kontrollerar med kassören.
e.
Avelsansvarig.
Skrivelse in angående hur Tollarklubben ska förhålla sig till DE.
Tollarklubben beslöt att rekommendera att alla föräldradjur, blivande och
nuvarande bör DNA-testas avseende DE samt att anlagsbärare tills vidare inte
används i avel, förrän vi vet omfattningen av spridningen. Kopior av testresultat
skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att publiceras på
hemsidan. Denna info publiceras både på hemsidan samt i Tollaren, både på svenska
och engelska.
f.
Mentalitets- och funktionsansvarig
Svarar på SKKs Kommitté för hundars mentalitet, KHM, sammanställning av Tollarens
200 genomförda BPH,
g.

Utbildningsansvarig Inget att rapportera

h.

RAS-ansvarig. Inget att rapportera

i.
Aktivitets- och medlemsansvarig. Uppdrogs att undersöka hur vi kan
snabba på hanteringen för nya medlemmar, som t.ex uppfödarnas valpköpare.
j.

Exteriöransvarig Inget att rapportera

§ 88

Tollarspecialen Domarmiddag lördag: anmälan till Gunliz.
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§ 89
TOLLAREN Redaktören uppdrogs att se över annonskostnader för
annonser till Tollaren. Nästa manusstopp 15/8. Diskussion kring innehåll och upplägg.
Omdisponering av Aktivitetsgrupperna, Tollare på hugget.
§ 90
Klubbens hemsida uppdateras fortlöpande. Vi undersöker möjligheten att
publicera Tollaren som pdf-flip på hemsidan.
§ 91
Tollarbutiken Vi beslutade att lägga ner Tollarbutiken i dess nuvarande
form. Istället kommer Carina Boijertz ansvara för att ta fram profilprodukter som enbart
kommer att säljas på Klubbmötet och på Specialen.
§ 92
Övriga frågor
Årsmöte 2016, Förslag att bara avsätta en dag för Klubbmötet inkl föreläsning.
Klubbmötet är den 12/3 i Upplands Väsby. Vi beslutade att planera utifrån detta.
Om någon i styrelsen avser att kliva av sitt uppdrag, kontakta valberedningen i god tid.
Höstens styrelsemöten: Vi beslöt att ha styrelsemöte första måndagen i månaden kl
19.00. (Dock inget möte 3/8) Fysiskt möte 15-17/1.
§ 93

Nästa styrelsemöte måndag 7/9.

§ 94

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Per Wigforss

