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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20160803

§ 68

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 69

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Åsa
Roosqvist, Per Wigforss, Helena Näslund, Marina Johnsson, Mats Gunnarsson,
Therese Knutsson, Debbie Hansson, Gunliz Bengtsson, Carina Boijertz,
samt webmaster Susanne Wiker deltog som adjungerad.

§ 70

Dagordningen godkändes.

§ 71

Som justerare valdes Debbie Hansson

§ 72
Föregående mötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna.
Vi bröt upp beslutet att bara heldagsfunktionärer skulle få t-shirt på specialen, vid kontroll av
antal så konstaterades det att de skulle räcka till alla.
§ 73
§ 74



§ 75
a.









Skrivelser in:
Skrivelser ut.
Arbetsgruppen för fler medlemmar har skickat ut det första infobrevet till uppfödare
med positiv respons.
Adressändring till skatteverket och bolagsverket från fd kassörens adress till
nuvarande kassörs adress.
Rapporter från alla ansvarsområden
Ordförande.
Påtalade att vi måste bli bättre på att använda klubbens logga i alla sammanhang! Ex
vid specialen, det är ju klubben som arrangerar det ska synas.
Ordförande kommer att skriva till SSRKs huvudstyrelse och påtala bristen på
remisshantering bl.a vad gäller de nya reglerna för wt, samt ev delning av ssrk.
Diskussion kring hur vi kan utveckla och stötta aktivitetsgrupperna. Något att jobba
vidare med.
Mässor - dags att förbereda mtrl,.Köpa in beachflaggor, så att det finns roll ups både
till stockholm och MyDog. Info-ansvarig tar fram en broschyr som kommer att finnas
att dela ut. Ingen mässa på Bosjökloster i år. Ny mässa Knistad Game Fair i oktober.
Rasbok? Ingen ny rasbok kommer att tryckas inom närstående framtid.
Styrelsens sammansättning: Diskussion kring arbetsfördelningen. Vi vill ha en
“Tollarspecialenansvarig” som separat post.
Hur ställer sig Tollarklubben inför en ev delning av SSRK? Vi behöver ta fram
underlag för detta, och skriva en motion från Tollarklubben att behandla på
klubbmötet. Ordförande kontaktar Wachtelklubben för att höra hur det har gått för
dem när de bröt sig ur SSRK. Vi fortsätter diskussionen på januarimötet.
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b.

Jaktansvarig ingen rapport.

c.


d.







e.





Sekreterare:
Arbetat med arbetsgruppen för att få fler medlemmar, Skickat ut infobrev till
uppfödare, både via mail och brevledes.
Kassör:
Inför specialen har vi fixat swish och apparat som tar bankkort.
Förslag att flytta över swedbankkontot till Nordea så att allt finns samlat på samma
bank.
Intäkterna från medlemsavgifterna har ökat markant första halvåret 2016.
Medlemsavgiften höjdes men det har även tillkommit fler medlemmar.
BPH-banan går minus varje år. Det är väl ok om det enbart var tollare som beskrevs
men det är även andra raser som tjänar på detta. Mentalitetsansvarig tar kontakt med
ansvariga på banan och försöker få kontroll över detta. Månadsvis rapport till
tollarklubben framöver.
Räkningar för specialen ska vara inne senast sista september.
Avelsansvarig.
Intresse av att undersöka vidare det svikande HD resultatet, avelsansvarig
kontaktar SKK för att få veta mer
Förslag att sätta samman en avelskommitté som tillsammans jobbar med RAS
och avelsfrågor där även deltagare utanför styrelsen kan ingå, detta för att behålla
kontinuiteten i avelsarbetet när förändringar i styrelsen sker. Avelsansvarig tar
fram förslag till nästa möte.
From jan 2017 får kryptochid tilldelas championat i lydnad

f.
Mentalitets- och funktionsansvarig .
Se info under kassörens punkt.

g.

Informationsansvarig

h.
RAS-ansvarig.
Ordnat med mätning på specialen, haft kontakt med SKK hur det ska gå tillväga. Mätsticka
inköpt till Tollarklubben. Dokumentationen är underlag till RAS. RAS-ansvarig kommer att
delta på SKKs grundutbildning för avelsfunktionärer den 15-16/10.
i.
Aktivitets- och medlemsansvarig.
Ansvariga för aktivitetsgrupperna ute i landet kommer att bli inbjudna till ett möte i höst,
någonstans i mellansverige.

j.

Exteriöransvarig

§ 76


Tollarspecialen
911 hundar anmälda, 352 startar i jakt.
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Informationsflöde: Vi i tollarklubben lämnar information på Tollarklubbens sida, vi gör
ej inlägg i andra facebookgrupper.
Domarmiddag: Från styrelsen kommer Per Wigforss, Mats Viker, Carina Boijertz och
Gunliz Bengtsson. Alla jaktprovsdomarna, utställningsdomarna och
arbetsprovsdomarna är tillfrågade. Lördag 19.30 i Forsvik.
Termosmuggar finns som extra domargåvor nu när det är 30-års jubileum.
Som årets Viltspårstollare utsågs Vildandens Humle av Tingcha, bästa hund på
Nordiska viltspårsmästerskapen.
Förslag att även bästa jaktprovsmeriterade och bästa tollingjaktprovsmeriterade
framöver också beräknas och utses på styrelsemötet inför specialen för att sedan
presenteras på söndagen.
Annonser i programmet: Precis som på specialens hemsida kommer sponsorerna att
samlas på en och samma sida, eller två, och de som sponsrar mest får störst tryck.
Specialen 2017. Plats ännu ej klar men domare måste bokas redan nu! Förslag att
utöka antalet utställningsdomare till 5 ist för 4.
På hemsidan läggs bilder på mästartitlarna ut, BIS-vinnarna i varje grupp. Övriga
resultat mailas av ansvarig för resp gren till webmaster.
Uppföljningsmöte av specialen i oktober

§ 77
TOLLAREN .
Förslag att artiklarna om Tollarspecialen mailas även till Hundsport och apportören.
§ 78
Klubbens hemsida
Notis när nya protokoll läggs in.

§ 79


§ 80







Arbetsgrupper
Engagera uppfödare för fler medlemmar - Första infobrevet utskickat till
uppfödare. enkät där uppfödare får beskriva klubbens styrkor och ge förslag vad
klubben ska jobba vidare med, även en enkät där uppfödare som är medlemmar får
chans att profilera sin uppfödning. Nyckelband klara för utskick till nyblivna
valpköpare, folder nästan klar. Arbetsgruppen fortsätter sitt arbete.
Övriga frågor
Fysiskt möte till hösten, 29-30 oktober bokat i Kosta.
Fysiskt möte i januari 2017. Plats? Beslutas i oktober.
Klubbens 30-års jubileum: Alla anmälda till Tollarspecialen får en ryggsäck med,
nyckelband och hundgodis.
SKKs funktionärsstipendium, vi avstår från att nominera någon.
Tollarbutiken: Viss försäljning nu på specialen i sekretariatet.
Årsmöte 2017, Scandic Upplands Väsby den 11 mars. Förslag på föreläsning.

§ 81

Nästa styrelsemöte Måndag 5/9 kl. 19.00

§ 82

Ordförande avslutade mötet
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Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Therese Knutsson

