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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2019-12-09

§ 58

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 59

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

§ 60

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 61

Som justerare valdes Mats Gunnarsson

§ 62

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

§ 63

Skrivelser in: Inget att rapportera

§ 64

Skrivelser ut: inget att rapportera

§ 65

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande: Förbereder rashundsmonter inför helgen på Stockholm Hundmässa
tillsammans med info-ansvarig.

b.

Jaktansvarig: Antal starter på TJP 2019 har ökat till 487 st. Det har blivit 5st nya
TJP champion under året. Antalet starter på Retriever B-prov ligger som innan.
Det har varit strul med ssrk-prov vad gäller rapportering och registrering av
praktiska prov som genomförs i två delar.

c.

Sekreterare: inga motioner inkomna per den 30 november.

d.

Kassör: inget att rapportera

e.

Avelsansvarig: Genomgång av löpande hälsostatistik.
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f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet: inget att
rapportera

g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Efter förfrågan på facebook har medlemmarna delat med sig av hundbilder för
klubben att fritt använda.
Nytt avtal på gång med profilkläderna, fler kläder kommer att finnas till
medlemmarna att köpa med klubbens tryck.
Förbereder monter och upplägg inför Stockholm Hundmässa.

h.

RAS-ansvarig. RAS-dokumentet ligger hos layoutaren, kommer att skickas på
remiss till uppfödarna inom kort. Enkäter och info skickas till uppfödare i Sverige,
medan uppfödarträffar är öppna för alla uppfödare som är medlemmar, även i
andra länder.

i.

Specialenansvarig. Fler som anmält att de är intresserade av att hjälpa till på
specialen. Några som vill ingå i ansvarsteamet, flera som vill hjälpa till som
funktionärer:
Team för utställningen nästan klart.
”Ta emot anmälningar samt göra katalog”- här finns eventuellt en aspirant.
”Prova på”- ännu ingen ansvarig.
Förfrågan att ordna “Doftprov” på specialen, men vi har inga lokaler till detta så vi
tackar nej.

j.

Exteriöransvarig. Inget att rapportera

§ 66


§ 67

§ 68

Övriga frågor
Valpregistrering via SKK går nu att göra på nätet, sekreteraren kontaktar webmaster för
publicering på hemsidan
Nästa styrelsemöte:
Fysiskt möte 25-26 januari 2020 Upplands Väsby
Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

-----------------------------------------

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

Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Mats Gunnarsson

