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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-04-12 

 

                      
 

§ 11 Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

§ 12              Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger.  
Närvarande: Mats Viker, Åsa Roosqvist, Lars Annergård, Therese Knutsson, Carina 
Boijertz, Helena Näslund, Gunliz Bengtsson, Monika Levisson och Robin Kinnunen  
anmält förhinder: Anneli Nordvall 

                                 
§ 13               Dagordningen presenterades och godkändes.                                                    

  
§ 14              Som justerare valdes Helena Näslund 

 

§ 15  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

 
 
 

 

§ 16 Inkomna skrivelser: 
 korrektur för ras-info broschyr SSRK - svar senast 14 maj, Texten ok, Infoansvarig 

ansvarar för att svara. 
 

§ 17 Utgående skrivelser 

   inga utgående skrivelser 

 

§ 18 Rapporter från alla ansvarsområden 

  
a. Ordförande:  Deltagit i tj-kommitténs möte angående bland annat 

Bruksavelspris där HS sedan beslutade enligt tollingjaktkommitténs förslag. 
Anmäler delegater till fullmäktige. 
 

b. Jaktansvarig:  Deltog i tj-kommitténs möte förra veckan. Ny domarelev antagen 
av HS. Nya mentorer till svenska tollingjaktdomarelever utsedda och godkända 
av HS 

 

c. Sekreterare: rapporterat in ny styrelse, handlagt klubbmöteshandlingar 
 
 

 

d. Kassör: Två poster med avsatta medel diskuterades, en för inköp av material 
(surfplattor för att hantera incheckning och sekretariat på Tollarspecialen)  och en 
för ett eventuellt 35års -jubileum.  

 



 

Sidan 2 av 3 

 

   

 

e. Avelsansvarig:  Summering av hälsostatistik första kvartalet.  
Många nya uppfödare registrerade.  
Avelsansvarig tar fram ett infobrev till nya uppfödare där medlemskap i rasklubben 
promotas. 

 

f. Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:   
Har fått överlämning från tidigare aktivitetsansvarig. Kontaktat alla 
aktivitetsgrupper och presenterat sig.  
   

g. Informations-, PR- och medlemsansvarig.  
(ansvarig för TOLLAREN samt Klubbens hemsida)  

Alla styrelsemedlemmar uppmanas se över sina presentationer, maila ny version till 
webmaster och infoansvarig.  

Styrelsens adresslista till Tollaren, Apportören mailas av sekreterare.  
Medlemsantalet ökar 2021 

Haft möten angående sponsring för Specialen, både med sponsorer samt med både 
Specialenansvarig och lokal arrangör. 
 
 

 

h. RAS-ansvarig :   
Nu är RAS beslutat, håller på att se över korrekturen. Skickas sedan till SSRK sedan 
går det vidare till SKK.  
Valpförmedlingen kommer att uppdateras på hemsidan inom kort. 
Avelspolicyn ska, enligt beslut på Klubbmötet, arbetas fram utifrån RAS tillsammans 
med uppfödare. Uppfödare kommer att kontaktas via mail med nya RAS och 
valpförmedling, där kommer erbjudande bifogas att ingå i denna arbetsgrupp.  
Uppfödarträff, planering för träff pågår.  

    

i. Specialenansvarig.   
Positivt tänk i planeringen. Skaraborgstollarna är på gång. Planeringsgrupperna är 
på gång. Allt bör vara klart när beslut tas. Diskussion kring Tollarspecialen 2021. 
   

j. Exteriöransvarig. ingen rapport 
 

§ 19          Övriga frågor - inga övriga frågor 

 
§ 20    Nästa styrelsemöte:  måndag 10 maj, 19.00 

 

§ 21           Ordförande avslutade mötet.   
 

  
  

  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
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-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Helena Näslund            
  

  


