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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Minnesanteckningar från styrelsemöte i Skogaby, 20170802
§ 67

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 68
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Marina Johnsson, Gunliz Bengtsson, Carina
Boijertz, Mats Gunnarsson, Per Wigforss, Helena Näslund Anmält förhinder:
Therese Knutsson, Debbie Hansson
Övriga inbjudna: Webmaster: Susanne Wiker
§ 69

Dagordningen, med fokus på Tollarspecialen, godkändes.

§ 70

Som justerare valdes Carina Boijertz

§ 71
Tollarspecialen: Färre antal hundar anmälda i år, både på
jaktproven och på utställningen. Detta kommer att påverka ekonomin och i
år kommer specialen inte gå med vinst. Diskussion kring kommande
specialer, organisationen, eventuell officiell utställning. Det dyker upp
många frågor på olika grupper på facebook, därför kommer Tollarklubben
att starta upp en officiell fb-grupp för Tollarspecialen där möjlighet att
ställa frågor etc.
§ 72
Titlar på Specialen.
Årets Viltspårstollare: Vildandens Humle av Tingcha
Årets Bästa Retrieverjaktprovstollare: Agrosofens Fiinslip
Årets bäst meriterade Tollingjaktprovstollare: Westcoasttollers Vackre Frej
En diskussion kring titeln: ”Årets bäst meriterade Tollingjaktprovstollare”
kommer att tas på höstens fysiska möte.
§ 73
Övrigt: Stockholm hundmässa anmälan senast 1/10, där
kommer vi ha rasmonter. Till MyDog läggs en blänkare ut både på hemsidan
och på fb att ansvarig sökes, annars blir det ingen rasmonter till detta.
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§ 74

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
2019.

Ordförande. Informerade om kommande specialer, 2018 samt

b.
året.

Jaktansvarig: Informerade om titlarna, utifrån meriter under

c.
Sekreterare: Ansvarat för funktionärslistan till
tollingjaktprovet, sammanställt anmälningarna inför ”Prova-på”, skrivit PM
till både funktionärer samt prova-på.
d.
Kassör och medlemsansvarig: Kommer att vara i
sekretariatet. Funktionärerna i år får ingen T-shirt utan en liten väska med
tollarklubbens emblem istället.
e.
möte.

Avelsansvarig: Mailat löpande hälsoinfo som lyfts på nästa

f.
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet: Gamla protokoll från funktionsbeskrivningar, vi beslutade att
kassera dessa då de ej är relevanta.
g.

Informations och PR-ansvarig. Ingen info

h.
RAS-ansvarig. Fått fler nyckelband att skicka ut. De kullar som
kommit i kläm kommer att få nyckelband utskickat i efterskott!
i.

Specialenansvarig. Har koll på läget

j.

Exteriöransvarig. Information kring utställningen

§ 75
Webmaster: önskar in färdiga resultatlistor för publicering
på hemsidan
§ 76



Övriga frågor
Fysiskt styrelsemöte i oktober 28-29/10 i närheten av nästa års
Tollarspecialplats.
Klubbmöte 10-11 mars 2018, plats? Göteborg? Sekreteraren kollar.
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Fysiskt styrelsemöte 20-21 januari 2018 även detta i Göteborg.
Sekreteraren kollar.

§ 77

Nästa styrelsemöte måndag 4 september kl 19.00

§ 78

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-----------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Carina Boijertz

