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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20151214
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§140

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§141

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker,
Carina Boijertz, Ulla Nilsson, Åsa Roosqvist, Marina Johnsson, Per Wigforss,
Therese Knutsson, Tina Byrsell, Gunliz Bengtsson
anmält förhinder:Anita Wahlberg
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§ 142

!
§ 143
!
§ 144
!

Dagordningen godkändes.
Som justerare valdes Gunliz Bengtsson
Föregående mötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna

§ 145
Skrivelser in:
• 6 nomineringar till Guldapporten har inkommit.
• Ingen motion har inkommit
• Ett brev från Louise Blomqvist angående överlämning av specialenmaterial, detta
överläts till specialengruppen att behandla och besvara.
• En fråga från Therese Johansson angående utställningsregler på specialen för
kastrerade hanar, som vi kommer att diskutera på vårt fysiska möte i januari 2016.
• Inbjudan till distanssutbildning för föreningsteknik från ssrk
• Information angående SKK:s nya uppfödarutbildning, läggs som länk på hemsidan

!

§ 146
Skrivelser ut. :
• Tillstyrkan av utökat rasregister för Sjoerd Jobse skickad till SSRK.
• Rasbeskrivning skickad till MyDog
• Tillstyrkan för Arne Foss att tjänstgöra som aspirantdomare för Annelie Karlsson.
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§ 147
!

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande Var med Stockholms södras aktivitetsgrupp och byggde rasmonter
på Stockholms hundmässa samt var aktiv i montern. Dock efterfrågades broschyrer.
Deltagit i möte med Tollingjaktprovskommitten, angående den nya RoAn.
Det raskompendium som togs fram till exteriördomarkonferensen är en stor fil som vi skulle
vilja få till en pdf-tidning att kunna publicera på hemsidan. Föreläsare till Klubbmötet klar,
Sofie Van Meervenne, Leg Vet, Specialist i Neurologi från Läckeby Djursjukhus.
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!
b.
!

Jaktansvarig inget att rapportera

c.

Sekreterare: inget att rapportera

d.
Kassör: Ekonomisk rapport: Ekonomin ser fin ut. Många plusposter jämfört
med budget.

!

e.
Avelsansvarig. Rapport av hälsostatistik, HD/ED/ögon, DE samt nyregistrerade
kullar & nya kennelnamn. Deltagit i SKKs Uppfödarkonferens som var öppen för alla, större
delen av materialet från denna konferens kommer att publiceras på SKKs hemsída. Har även
deltagit i SKKs Avelskonferens (som enbart var öppen för avelsfunktionärer i rasklubbarna),
vilket var mycket intressant. Info kring HD-index samt BPH i praktiken. HD-index blir
synligt för Tollare i avelsdata from 12 januari 2016.
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f.

Mentalitets- och funktionsansvarig
Inget att rapportera..

!

g.

Utbildningsansvarig
Inget att rapportera

!
h.
!

RAS-ansvarig. Punkten skjuts till nästa möte.

i.
Aktivitets- och medlemsansvarig. Fråga från Dalarnas aktivitetsgrupp
angående om de är skyldiga att föra bokföring över sin verksamhet i aktivitetsgruppen. Vårt
svar är: Så länge det är deras egna medel så svarar de för dessa själva.
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j.
Exteriöransvarig: Fått en förfrågan ang ersättning till ringsekreterare på
specialen. Återkommer med svar efter vårt fysiska möte i januari 2016.
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§ 148
Tollarspecialen Organisationens olika funktioner sammanställd. Budget inför
nästa år på G. Ett första möte med Skaraborgstollarna avklarad. Vi behöver avsätta tid för att
diskutera specialen på vårt fysiska möte. En fråga gäller ersättning till ringsekreterare. Nästa
år firar Tollarklubben 30-år vilket kommer att uppmärksammas.
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§ 149
provas.

TOLLAREN Ny Layoutare, Fia Björklund. Ev kommer ett nytt tryckeri att

!

§ 150
Klubbens hemsida Vi behöver en ny webmaster. Vi lägger en blänkare på fb
och hemsidan.

!

§ 151
Arbetsgrupper
• Specialengruppen- se ovan.
•

!

!

Engagera uppfödare för fler medlemmar - arbetsdokument med frågor inför
profilering av uppfödare och kennlar utskickat på remiss till ett antal kennlar.
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•

!

Sponsorer - Fler medlemmar till denna arbetsgrupp behövs. Gärna som jobbar med
marknadsföring.
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§ 152
Övriga frågor
• My Dog- Vi lägger ut förfrågan på fb och hemsidan.
• Planering inför det fysiska styrelsemötet – verksamhetsberättelse klar.

!

§ 153
Nästa styrelsemöte: Fysiskt möte i Stockholm 15-17 januari 2016. Start fredag
19.30 avslut söndag 12.00.
§ 154

Ordförande avslutade mötet och önskade alla God Jul.
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Vid Protokollet:
!
!

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

!
!
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Justeras:

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande

-----------------------------------------GunLiz Bengtsson

