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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-06-14

§ 40

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 41

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

§ 42

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 43

Som justerare valdes Robin Kinnunen

§ 44

Föregående protokoll gicks igenom, justering angående felnotering sedan lades
dokumentet till handlingarna

§ 45

Inkomna skrivelser
SKKs åtgärder mot Covid-19, samt klubbverksamhet sommaren 21
Info om uppdatering av “Snabbkollen” , SSRKs medlemsregister (veckopost v 19)
hanteras av infoansvarig
SSRKs återkoppling på RAS -redan hanterad av RAS- och avelsansvarig
Remiss angående Tollingjaktdomaraspirant- hanteras under jaktansvarigs punkt.






§ 46

Utgående skrivelser
 RAS-dokumentet skickat åter till SSRK för vidarebefordran till SKK


§ 47
a.

b.

Rapporter från alla ansvarsområden
Ordförande:
Rapport från fullmäktige: Tollarklubben tillsammans med 7 andra rasklubbar reserverade
sig mot beslutet, utredningen “ett medlemskap”- alla punkter ej klara, som till exempel
hur medlemsregistret ska skötas. Detta hanteras idag av SKK.
En annan punkt som diskuterades var working test som officiell provform. Detta ska först
godkännas av SKK. Tollarklubben röstade mot denna motion som röstades igenom. Ett
tillägg till beslutet var att det ska kunna gå att anordnas inofficiella wt med snarlika
regler.
Jaktansvarig:
Remiss med diarienr UT 045-041.1 som inkommit angående Therese Gardeheims
ansökan för utbildning till jaktprovsdomare tollingjaktprov B. Tollarklubbens
styrelse beslöt tillstyrka denna ansökan och sekreteraren uppdrogs svara ssrk.
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c.

Sekreterare: Inget att rapportera

d.

Kassör:

e.

Avelsansvarig:
Löpande hälsostatistik, HD-index utvärderas vt-22, då vi haft det i fem år.
Organiserat Uppfödarträff - Agria Breed Profile,
Sammanställning av 2020s hälsostatus utskickat till alla av SKK anslutna uppfödare.
Tollarprojektet vill komma och samla blodprover på specialen- vi utreder hur vi kan
hantera detta.

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Ny aktivitetsgrupp har startat upp, Tjust-tollarna.

Inte så många utgifter, enbart Tollaren.

g.

Informations-, PR- och medlemsansvarig. (ansvarig för TOLLAREN, Klubbens
hemsida)
Samma antal medlemmar som månaden innan.
Jobbar med sponsring kring specialen.

h.

RAS-ansvarig :
Haft kontakt med både SSRK och SKK. Dokumentet skickas till SKK i samband med
HS protokoll.

i.

Specialenansvarig.
Diskussion om eventuella elever/aspiranter vid tollingjaktproven. Beslut tas efter
anmälans utgång.
Domare till utställningen ännu ej klara. Exteriöransvarig har skickat ny förfrågan.
Utifrån antalet anmälda beslutas om utställningen ska vara

j.

Exteriöransvarig. Se ovan

§ 48

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.
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 Messenger- Mail är huvudkontakt för styrelsen.
 Jubileumsgåva till alla startande på Specialen

§49

Nästa styrelsemöte: Tisdag 13 juli 19.00

§ 50

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Robin Kinnunen

