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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll från styrelsemöte, 20170704
§ 53

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 54
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena Näslund, Marina Johnsson, Gunliz
Bengtsson, Carina Boijertz, Therese Knutsson, Mats Gunnarsson, Per
Wigforss Anmält förhinder: Debbie Hansson
§ 55

Dagordningen godkändes.

§ 56

Som justerare valdes Therese Knutsson

§ 57

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

§ 58






§ 59


§ 60

Skrivelser in:
inbjudan till rasklubbstorget SHM 2017, anmälan senast 1/10
Inbjudan från SKK angående utbildning i föreningsteknik
Förfrågan från SKK till avelsansvarig angående kontaktuppgifter
förfrågan från SSRK angående att tollarfolk ska ingå i
utbildningskommitté.
förfrågan från Flatcoated-retrieverklubben angående
marknadsföra WT
Skrivelser ut.
Avelsansvarig svarat SKK angående kontaktuppgifter
Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande: inget att rapportera.
b.
Jaktansvarig: Sammanställer anmälda apporteringsdomare
c.
Sekreterare: arbetar just nu med Specialen-uppdrag, prova på
prov samt funktionärer
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d.
Kassör och medlemsansvarig: Anmälningsavgifterna trillar in.
Färre anmälda till årets special jämfört med 2016. Vi har satt av pengar till
forskning, diskussion kring hur vi ska aktivera detta. Avelsansvarig samt
RASansvarig uppdrogs kontakta SLU för att höra om intresse finns.
e.
Avelsansvarig: Ingen ny rapportering från SKKs avelskommitté.
HD-fria ligger stabilt ca 80%. Röntgenåldern har dock sjunkit, snittet ligger
nu på 13 månader. 216 registrerade hundar hittills i år, vilket ger ett snitt
på 6,35 valpar/kull.
f.
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet: Endast 9 st Tollare som genomfört FB-R hittills i år. Vi lyfter
detta i nyhetsbreven till uppfödare, hur de kan använda detta som
avelsverktyg etc samt annonserar på hemsida och fb. Kanske något att lyfte
på nästa års klubbmöte? Förfrågan skickas ut angående intresse att hjälpa
till på MyDog via fb med svar senast 31/8.
g.
Informations och PRansvarig. Inget att rapportera.
h.
RAS-ansvarig. Inget att rapportera
i.
Specialenansvarig. Specialen 2017: Det rullar på. 454 anmälda
hundar. Katalogen skickad på tryck. Tröjor endast för försäljning i år. Royal
Canin sponsrar med låne-västar till funktionärerna. Sekretariatet
bemannat. Specialen 2018: Klartecken för plats för Specialen 2018! Alla
discipliner kommer med största sannolikhet att vara på samma plats!
Specialen 2019: Plats klar även där. Dessa platser kommer att meddelas på
Specialen i år.
j.
Exteriöransvarig. Förfrågan om att byta klass på utställningen
som avslogs.
§ 61
TOLLAREN. Redaktören bjuds in till det fysiska mötet i
augusti.
§ 62
Klubbens hemsida Webmaster bjuds in till det fysiska
mötet i augusti.
§ 63
Arbetsgrupper
 Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar:
Nyckelbanden på upphällning, hur vi ska gå vidare diskuteras på
höstens möte.


§ 64



Övriga frågor
Revisorerna samt Elin, som gör vår katalog, bjuds in till det fysiska
mötet i augusti
Dekaler samt logga med Tollarklubben.se beställd till släpvagnen.
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Vid nästa styrelsemöte bestäms datum och plats för höstens fysiska
möte, samt plats för Klubbmötet

§ 65
Nästa styrelsemöte Fysiskt möte på tollarspecialen onsdag
den 2/8 kl. 9.00 hemma hos Gunliz.
§ 66

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

