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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-05-10

§ 22

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 23

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

§ 24

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 25

Som justerare valdes Gunliz Bengtsson

§ 26

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 27

Inkomna skrivelser- inga inkomna skrivelser

§ 28

Utgående skrivelser
RAS-dokumentet skickat till SSRK samt utskickat som information till uppfödare
Tollarklubben anmält delegater samt reserver till SSRKs fullmäktige
Tollarklubben skrivit till SSRK angående fråga hur SKK tänker agera gentemot
FHMs restriktioner efter 30 juni
Tollarklubben svarat angående text till broschyr om SSRKs anslutna raser






§ 29

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande: Alla dokument inför fullmäktige ligger ute på SSRKs hemsida,
diskussion kring utredning av “Ett medlemskap” . Vi beslutade att alla läser på
angående denna punkt och sedan har vi ett styrelsemöte för diskussion inför
fullmäktige

b.

Jaktansvarig: inget att rapportera

c.

Sekreterare: rapporterat information om Tollarklubbens styrelse och
kontaktpersoner till Apportören

d.

Kassör:

e.

Avelsansvarig: deltagit i digital avelskonferens där diskuterades hur genetisk
mångfald kan bibehållas, löpande hälsostatistik

bara medlemsavgifter
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f.
g.

h.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet: inget att
rapportera
Informations-, PR- och medlemsansvarig.
(ansvarig för TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Antal medlemmar 1 maj: 1335, ökat med 30 sedan årsskiftet
Varit i kontakt med sponsorer.
Nästa nr av Tollaren är i tryck
RAS-ansvarig :
RAS-dokumentet skickat till SSRK och SKK för granskning. Möte i SSRK slutet på maj
RAS-dokumentet även utskickat till uppfödare
Arbetsgrupp inför översyn av avelspolicyn på gång

i.

Specialenansvarig. Tollarspecial 2021? Uppdrag från Klubbmötet att genomföra
Specialen. Vi beslutade att försöka genomföra en special- fortfarande vet vi inte hur
premisserna ser ut framöver men planeringen sätts igång. Anmälan till specialen
öppnar 1 juni.

j.

Exteriöransvarig. Påbörja en sammanställning av exteriörbedömningar (och så
småningom utställningar) av domarnas bedömningar utifrån RAS-perspektiv. Vad
sticker ut?

§ 30

Övriga frågor

 arbetsgrupp “redaktionsråd” för Tollaren- infoansvarig kontaktar redaktören för

att undersöka vad som behövs. Fortsatt diskussion nästa ordinarie styrelsemöte.

 Förslag att skapa en Youtubekanal för Tollarklubben där våra webbinar samt annat

vi står bakom kan läggas upp. Även detta diskuteras vidare nästa styrelsemöte.

 Uppfödarträff - Agria Breed Profile, planeras den 23 maj.

§ 31

§ 32

Nästa styrelsemöte:
måndag 24 maj 19.00 för behandling endast av punkter inför fullmäktige, sedan
styrelsemöte den 14 juni.
Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
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-----------------------------------------Gun-Liz Bengtsson

