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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2019-11-11

§ 47

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 48

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Åsa
Roosqvist, Per Wigforss, Marina Johnsson, Carina Boijertz, Therese
Knutsson, Lars Annergård, Helena Näslund och Gunliz Bengtsson. Anmält
förhinder: Mats Gunnarsson

§ 49

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 50

Som justerare valdes GunLiz Bengtsson

§ 51

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll diskuterades.
Svensk hundungdom - ej klart med hur medlemshanteringen går till
Hemsidan: SKK medlemshanteringen uppdaterad, Klubbens mål - ej klart med
layout för att framhäva dessa, tidningarna kommer att uppdateras.

§ 52

Skrivelser in:
Fråga från aktivitetsgrupp om lista över medlemmar. För fråga om medlemskap
på träffar uppmuntras deltagarna att visa medlemskort. Eftersom både på
Tollarklubbens och SKKs hemsida skrivs fram att detta sker i klubbens
berättigade intresse är det i enlighet med GDPR och kan således genomföras
förutsatt att den aktivitetsansvarige följer de rutiner som gäller för registrering
och hantering av personuppgifter.
Intresseanmälan från SKK om Agrias medlemsrabatt
Fråga från medlem angående valpförmedlingsreglerna - varför skiljer
utställningsmeriterna? Valpförmedlingsreglerna kommer att revideras vid nya
RAS.
Meddelande från PostNord angående att valet skicka enstaka tidningsutskick
upphör, detta innebär en ökad portokostnad. Detta kommer att diskuteras vidare
på det fysiska mötet.








§ 53






§ 54

Skrivelser ut:
Enkät till uppfödarna angående intresse för Uppfödarträffar.
Svar till SKK tackat ja till Agrias medlemsrabatt.
Brev nr 3 till HS angående certifiering av provledare.
Brev till SSRK Tollingjaktkommitén - angående den tendens till sänkning av
startande till pris
Brev till “Köpa Hund.se” angående den beskrivning av rasen Tollare som de
presenterar, som vi inte riktigt tycker överensstämmer
Rapporter från alla ansvarsområden
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a.

Ordförande: Har skrivit brev

b.

Jaktansvarig: Uppdrogs rapportera in tollingjaktprovschampions till
hemsidan

c.

Sekreterare: Bokningar inför fysiskt styrelsemöte i januari samt inför
klubbmötet, även inför uppfödarträff dagen efter klubbmötet. Kallelse i
princip klar inför Klubbmötet. Bistått RAS-ansvarig och skickat ut enkät till
uppfödarna.

d.

Kassör: Genomgång av ekonomisk rapport

e.

Avelsansvarig: Genomgång av löpande hälsostatistik fram till 2019 10 31.

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet: Inget att
Rapportera.

g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Förbereder Stockholm Hundmässa - Jakthundstorget. Medlemshantering.
Många som frågar efter koden till dummy.se.

h.

RAS-ansvarig. Formulerat enkät till uppfödare angående intresse för
uppfödarträffar. Stor uppslutning, många svar redan första dygnet.
Sammanställning utifrån enkäten blir underlag till Uppfödarträffen i
samband med Klubbmötet 2020. Denna planeras vid januarimötet.
RAS: Planen håller. Sammanställning pågår, korrekturläsning kommer och
sedan ut på remiss.

i.

Specialenansvarig.
Marken för Specialen 2020 besiktigad. Nya marker i Forsvik, ser bra ut.
Aktivitetsgruppen är på gång! De nya “teamen” kommer att kopplas ihop
med den lokala gruppen.
Team för utställning saknas. Vi söker även ny ansvarig för att ta emot
anmälan samt utforma katalogen. Ordförande formulerar ett upprop på
facebook samt på hemsidan!
Förslag att separera wt-anmälan från utställningen för att underlätta
anmälningsförfarandet.
Fortfarande är det problem med inläsningen av jaktprovsresultaten från
Specialen.
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Förslag för budget för Rallylydnad inkommen från Teamet.
Fem domare till utställningen bokade och den sjätte ska kontaktas.
j.

Exteriöransvarig.
Har erhållit utställningskritiker för årets första 6 månader.

§ 55


Övriga frågor
Klubbmöte - kallelse klar.

§ 56

Nästa styrelsemöte
Telefonmöte den 9 december

§ 57

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------GunLiz Bengtsson

