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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2020-05-11

§ 102

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 103

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 Sofie Ertzinger och Robin Kinnunen.

§ 104

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 105

Som justerare valdes Lars Annergård

§ 106

Genomgång av föregående protokoll

§ 107



§ 108

§ 109
a.

Skrivelser in:
Brev från Tollingjaktkommittén
Skrivelse från SSRK med bilagda skrivelser från Tollingjaktdomarna
angående fråga om ökad andel 0 pris för Nkl på Tollingjaktprov.

Skrivelser ut:
 Till Scandic angående fakturan för det inställda klubbmötet
 Till HS ordförande angående SSRKs uttalande vad som gäller efter 1 juni
Rapporter från alla ansvarsområden
Ordförande:
 Tollarspecialen 2020 - Vi beslutade att ställa in årets Tollarspecial. Pga de
restriktioner som för närvarande råder samt att vi drabbas av olika
betalningsålägganden om vi skulle behöva avboka vid senare tillfälle
 Klubbmöte- Vi beslutade att genomföra klubbmötet digitalt genom SKKs
förfarande med önskemål den 22-24 juni. Sekreteraren kontaktar SKK för
anmälan. Ordförande kontaktar valberedning utifrån de SKKs direktiv för
digitala möten. Vi kommer att låta AU ta fram ett nytt budgetförslag för
2020 inför Klubbmötet eftersom förändringar skett till exempel ingen
Tollarspecial.
 Eftersom vi ej erhöll några lättnader från Scandic vid vår avbokning av
Klubbmötet utan fick betala fullt för klubbmöte, workshop och
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uppfödarträff ser vi nu oss om efter andra alternativ inför nästa års
klubbmöte.
b.

Jaktansvarig: Snittåldern för startande i nybörjarklass har sjunkit från 2,8
år till 1,8 år från 2016-till 2019. Antalet starter är lika många, men det är färre
äldre hundar i nybörjarklass.

c.

Sekreterare:
 Webbinar: Förslag från medlem att anordna webbinar “I huvudet på en
domare”? Sekreteraren kontaktar och tar reda på pris etc.
 Vi beslutade att skicka ut jaktnålar till de medlemmar som anmält detta
inför klubbmötet. Sekreteraren och kassör ansvarar.
 Vi beslutade avboka styrelsemötet i Malmö i juni. Sekreteraren avbokar.
Planering för nytt fysiskt styrelsemöte till hösten.

d.

Kassör: Inga aktiviteter. Ny budget 2020 planerar inför klubbmöte av au,
utifrån de ändrade förutsättningarna i och med inställd Tollarspecial bl.a.

e.

Avelsansvarig: Genomgång av löpande hälsostatistik.

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Inga aktiviteter.

g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
 Medlemsregistreringen utifrån att registrering av valpar och
medlemskap sköts online, med problematik att vi ej kunnat ha
uppdaterad lista över ”Tack till uppfödare som bjuder valpköppare på
medlemskap” i Tollaren vilket varit vår ambition. Detta problem verkar
nu vara löst.
 Avtalet med Dummies.se under förhandling, att Tollarspecialen ställs in
påverkar avtalet.
 Ny redaktör för Tollaren på plats!

h.
i.

RAS-ansvarig kontaktar SKK och SSRKs avelskommitté angående att beslut
av RAS kommer att skjutas upp..
Specialenansvarig. Kontaktar Skaraborg och de olika kommittéerna
angående vårt beslut att ställa in Specialen 2020 samt avbokar domare för
Tollingjakt och working test.

j.

Exteriöransvarig. Avbokar årets anlitade utställningsdomare.

§ 110

Övriga frågor: Inga övriga frågor.

§ 111

Nästa styrelsemöte, telefonmöte måndag 1 juni kl 19.30
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§ 112

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:
----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

Justeras:
-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Lars Annergård

