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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2020-04-06

§ 91

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 92

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. Dessutom deltog Robin Kinnunen.

§ 93

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 94

Som justerare valdes Marina Johnsson

§ 95

Genomgång av föregående protokoll, som diskuterades och lades till
handlingarna.

§ 96

§ 97

Skrivelser in:
 av SSRK vidarebefordrat brev från domare svar angående 0-pris
 Mail från SKKs föreningskommitté svar på vår skrivelse
 Flertalet mail från SKK angående covid -19
Skrivelser ut:

 Till ssrks tjk
§ 98

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande: Klubbmötet. Vi har dispens att skjuta på Klubbmötet fram tom 30
september. Diskussion kring fördelar och nackdelar med ett eventuellt digitalt
möte. Vi beslöt avvakta med beslut angående detta. Vi avvaktar även angående
workshop och uppfödarträff.
Vi beslutade att att efter styrelsemöten införa ”blogg-inlägg” på hemsida och fb,
typ ”Ordförande har ordet”, för att på enkelt sätt delge våra medlemmar vad som
diskuterats på styrelsemötet.

b.

Jaktansvarig: Tollingjakt Kommitten har haft möte 17 mars. Alla tollingjaktprov
inställda under våren pga covid-19.
Artikeln ”Varför 0-pris?” har bearbetats och datamaterialet har utökats med fler
födelseår.

c.

Sekreterare: Varit i kontakt med Scandic angående avbokning av Klubbmöte mm.
Undersöker kommande bokningar inför eventuella fler avbokningar.
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d.

Kassör:. Genomgång ekonomisk rapport. Budget för Specialen 2020 redigerad,
faktura angående vilt som fastnat.

e.

Avelsansvarig: Löpande hälsostatistik. HD ser bra ut. I senaste Tollaren
publicerades artikel om HD-index som vi föreslår även publiceras på hemsidan.
Sekreteraren kontaktar författaren. Förslag att även publicera löpande
hälsostatistik på hemsidan.

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Aktivitetsträffen 3-4 april 2020 inställd pga covid -19. Preliminärbokat plats och
datum för aktivitetsträff 2021. Meddelat aktivitetsgrupperna SKK:s restriktioner
angående träffar och träningar pga covid -19. Möten angående Mentalindex
uppskjutna pga covid -19. Hemsidan uppdaterad med träningstips.

g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Medlemmar: Antalet ökar sakta. Nu när registrering av valpar och medlemskap
sköts online, direkt via SKK, får Tollarklubben ej per automatik mail
med information om nya medlemmar eller vilka uppfödare som betalar
medlemskap för sina valpköpare. Detta påverkar den information vi brukar
publicera i Tollaren angående detta.

h.

RAS-ansvarig. RAS publicerades på hemsidan inför Klubbmötet.

i.

Specialenansvarig. Vi jobbar för att det ska bli en Special! Alla team är igång med
olika möten. Vi avvaktar med att öppna anmälan och sannolikheten är stor att
även sista anmälningsdatumet flyttas fram.

j.

Exteriöransvarig. 5 utställningsdomare klara för Specialen, jagar den 6:e.
Exteriöransvarig kollar eventuella avbokningskostnader.

§ 99

Övriga frågor: Inga övriga frågor

§ 100

Nästa styrelsemöte, Telefonmöte den 11 maj, kl. 19.30.

§ 101

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
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-----------------------------------------Marina Johnsson

