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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021 -03-08 

 

                      
 

§ 81 Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

§ 82              Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger.  
Närvarande: Mats Viker, Åsa Roosqvist, Lars Annergård, Therese Knutsson, Carina 
Boijertz, Helena Näslund, Gunliz Bengtsson,  Marina Johnsson och Robin Kinnunen. 
Anmält förhinder: Sofie Ertzinger   
                                 

§ 83               Dagordningen presenterades och godkändes.                                                    

  
§ 84               Som justerare valdes Lars Annergård 

 

§ 85  Föregående protokoll 
Alla styrelsemedlemmar uppmanas se över sina presentationer på hemsidan. 
Dokumentet lades till handlingarna. 

 

§ 86  Inkomna skrivelser 

Remiss domaransökan, tollingjaktprovsdomare B- ansökan behandlades på ett 
styrelsemöte där ordföranden ej deltog. 

 

§ 87 Utgående skrivelser  

Svarat på tollingjaktprovsdomar-remisse 

 
§ 88 Rapporter från alla ansvarsområden 

  
a. Ordförande:  Haft diskussion med SSRKs HS angående frågan “Ett medlemskap” som var ett 

uppdrag från fullmäktige 2019. Deltagit som adjungerad i tollingjaktkommitténs revidering 
av anvisningar för Tollingjaktprov.  
 

b. Jaktansvarig:  Inget att rapportera 
 

c. Sekreterare:  
Förbereder Webbinar om mentalitet. Många anmälningar. Föreläsningen kommer att spelas 
in och sedan publiceras på hemsidan. 

 

d. Kassör:      inget att rapportera 

 
e. Avelsansvarig:  sammanställer hälsostatistik för publicering.  

 
f. Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:  

Rapporterat siffror till verksamhetsberättellsen 
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g. Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida 

 Tälten beställda, kommer i veckan. Även erhållit tält från Agria.  
 Arbetar med broschyren, informationsbrev för nya medlemmar.  

 
 

h. RAS-ansvarig :  Uppdatering av RAS klart utifrån statitik för 2020.  
Presentation av klubbens nya Uppfödarsida som kommer presenteras för beslut på årsmöte.  
Avelspolicyn utgår från RAS, styrelsen önskar mandat från årsmötet att omarbeta denna som 
ska vara klar senast oktober 2021. 

 
i. Specialenansvarig.   

Inredning byggs till släpet. Jakt-gruppen igång med förberedelser.  
 

j. Exteriöransvarig. inget att rapportera 
 

 
 

§ 89             Klubbmöte  
Tisdag 30 mars klockan 18.00 via zoom. Det kommer bli ett digitalt klubbmöte där hela 
klubbmötet genomförs som ett digitalt möte, kortare presentationer. Röstning sker direkt. 
Kallelsen ska skickas ut via hemsida och facebook senast 21 dagar innan, dvs tisdag 9 mars. Var 
och en anmäler via länk som skk tillhandahåller. Sekreterare lägger ut kallelsen, ordförande 
lägger ut handlingarna på hemsidan.  Konstituerande möte onsdag 31/3, sekreterare skickar ut 
kallelse till nominerade.  
 

§ 90 Övriga frågor  
 adjungerad till tollingjaktkommittens möte nästa vecka? Ordföranden närvarar men går 

ur mötet när punkten om ny domarelev ska diskuteras. 
 hemsidan- var och en uppmanas fortlöpande se över “sina sidor”  

 

§ 91                   Nästa styrelsemöte:  Konstituerande mötet efter årsmötet 
 
§ 92                   Ordförande avslutade mötet.   
  
  

  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Lars Annergård            
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