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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2020-02-24

§ 80

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 81

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

§ 82

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 83

Som justerare valdes Therese Knutsson

§ 84

Genomgång av föregående protokoll, Protokollet godkändes och lades till
handlingarna

§ 85

Skrivelser in:
Post från Tollingjaktkommittén svar på skrivelse angående andel hundar till pris i nkl.
Post från Tollingjaktkommittén svar på skrivelse angående certifiering av provledare
Mail från medlemmar angående lydnad på specialen - ordförande uppdrogs svara på
mailet
Mail från medlemmar angående utmärkelsen årets lydnadstollare - avsändarna uppdras
ta fram statuter för detta förslag,
Mail från eventuellt blivande sponsor - infoansvarig uppdrogs ta reda på mer







§ 86





§ 87

Skrivelser ut:
skrivelse till SKKs föreningskommittén angående obesvarade mail skrivelse till SSRK HS angående tillgång till kommittéprotokoll Skrivelse till tollingjaktkommittén, påminnelse andel hundar till pris i nkl.- svar
inkommet
Skrivelse till tollingjaktkommittén angående praktiska prov Rapporter från alla ansvarsområden

a. Ordförande: hanterat post, förbereder handlingarna till klubbmötet
b. Jaktansvarig: haft möte i tollingjaktkommittén, domarna fått frågan angående andel
hundar till pris och analys av 0-fel. Ny analys av 0-pris utifrån födelseår på gång.
Jämförelse med tidigare år. Priset för domararvoden har höjts,

c. Sekreterare: Hanterat anmälningar inför klubbmöte och uppfödarträff samt
ansökningar till jaktnål. Stöttat med RAS-dokumentet.
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d. Kassör: Har haft kontakt med revisorerna. Budget för Specialen 2020 redigerad utifrån
de höjda arvodena för utställnings- och tollingjaktsprovsdomare samt ringsekreterare.
Detta påverkar anmälningsavgifterna som kommer att höjas på specialen 2020 jämfört
med förra året.

e. Avelsansvarig: Löpande hälsostatistik. Deltagit på SKKs avelsutbildning.
f. Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet: Aktivitetsträffen 3-4
april, endast en från varje aktivitetsgrupp

g. Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida) Kontaktat Royal
Canin angående sponsringen inför specialen. Haft kontakt med Agria angående
handlingsplanen. En intressent har hört av sig angående att jobba med tidningen.

h. RAS-ansvarig. Arbetar med RAS. Deltagit på SKKs avelsutbildning. Samarbeta, tänka
långssiktigt.

i. Specialenansvarig. Budget lagd. Haft möte med utställningsgruppen. Sekretariat team
och Sponsorteam saknas fortfarande.

j. Exteriöransvarig. Inget speciellt att rapportera
§ 88




Övriga frågor
Klubbmötet 14 mars - guldapporten, verksamhetsberättelse, propositioner,
Uppfödarträff - hittills 12 anmälda
Fysiskt möte i Malmö 13-14 juni

§ 89

Nästa styrelsemöte, konstituerande möte efter årsmötet.

§ 90

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

