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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-02-11 

 

 
§ 164            Ordförande öppnade mötet 
 
  
§ 165             Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger.  

Närvarande Björn Bjuggren, Åsa Roosqvist, Annika Bergquist, Tina Byrsell, 
Marina Johnsson, Gunliz Bengtsson, Titti Karlström. Ulla Nilsson från 20.00. 
Anmält frånvaro: Per Wigforss 

                       
§ 166            Dagordningen godkändes.           
 
§ 167            Som justerare valdes Tina Byrsell.   
 
§ 168          Föregående mötesprotokoll.   Anmälan till specialen -texten redigerad 
och utlagd på hemsidan. 
                        
§ 169        Skrivelser in  SKKs inbjudan om  kurs i föreningsteknik 8 mars, ett fåtal 
platser kvar. Vi bestämde att avvakta till efter årsmötet och hitta en alternativ kurs för 
styrelsen. Mail från medlem ang förfrågan om man kan få ansöka och få ut jaktpins i 
efterskott, för tidigare års meriter. Vi hänvisade till reglerna, endast föregående år gäller 
för jaktpin. Enkät från SKK angående elektronisk signering att fylla i. Vi har ej deltagit i 
projektet, sekreteraren svarar på enkäten. 
 
§ 170       Skrivelser ut. Enkät svar till SKK angående elektronisk signering. Protokoll 
från Tollingjaktprovsdomaremötet har skickats till SSRK HS.  
 
§ 171      Rapporter från alla ansvarsområden 
 
a.             Ordförande  inget att rapportera. 
 
b. Jaktansvarig Rapport från Tollingjaktprovsdomarmötet. 
Minnesanteckningarna från mötet sammanställs och mailas till styrelsen för 
godkännande. Minnesanteckningarna  kommer att publiceras på hemsidan samt i 
pappersform på klubbmötet. Mötet hölls väl inom budget. (se bilaga) Mötet var väldigt 
uppskattat bland deltagande domare.  
 
c.             Sekreterare         inget att rapportera. 
                                                                                                                                                                           
                   
d.             Kassör   Den ekonomiska rapporten diskuterades. Efter vissa 
klarlägganden lades den till handlingarna. 
 
e.           Avelsansvarig. Har fortsatt diskussionen med SKK angående HD-index för 
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tollare. Preliminärt kommer tollarna att inkluderas 2016, alternativt 2017. 
Hjärnsjukdomen Degenerative Encephalopathy är nu under forskning. Nedärvningen 
beskrivs som enkelt recessiv, precis som PRA. Gentester är på gång. Vi lägger ut text på 
hemsidan, samt i Tollaren.  
 
f.  Mentalitets- och funktionsansvarig Mail från medlem angående en hunds 
beteende. Hänvisade till veterinär. 
 
g. Utbildningsansvarig  Inget att rapportera. 
 
h. RAS-ansvarig.  RAS är klart! Ligger ute på hemsidan. Mål och strategier 
lämnas till nya styrelsen att jobba vidare med. 
 
i.   Aktivitets- och medlemsansvarig.  De nya medlemsavgifterna förutom för 
utlandsmedlem är sanktionerade hos SKK. 
 
j.             Exteriöransvarig   Mail angående exteriördomarkonferensen från SSRKs 
samordnare, som även finns som bollplank för raskompendierna.  Lägesrapport 
inlämnas senast 17/4. 
  
§ 172         Tollarspecialen   Skaraborgstollarna har möte i detta nu angående 
arrangör av Specialen 2016.   
  
§ 173            TOLLAREN  inget att rapportera 
 
  
§ 174           Klubbens hemsida  Kallelse till Klubbmötet utlyses på hemsidan. Den 
“nya” hemsidan presenteras. www.tollarklubben.se .  
 
§ 175          Tollarbutiken Inget att rapportera 
                                                                                                                                                                           
                                                                       
§ 176       Övriga frågor    Kallelse till Klubbmötet den 14-15/3 2015 utlyses på 
hemsidan och facebook. Anmälan till mötet sker till sekreteraren, för bokning av lunch 
och fika. Anmälan även till sekreteraren angående middag lördag kväll samt lunch och 
fika för söndagens föreläsningar. Möteshandlingar sammanställdes. 
                                                                                                                                       
§ 177          Nästa styrelsemöte  Det konstituerande mötet efter årsmötet. 
 
§ 178           Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet, och 
tackade för dessa åren... 
 
 
Vid Protokollet:                                                                                   Justeras: 
 
 

http://www.tollarklubben.se/
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-----------------------------------------                                         -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                                 Björn Bjuggren, ordförande 
 
 
 
                                                                                                          ------------------------------------------                                                     
                                                                                                                    Tina Byrsell                                                                                                 
  


