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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-08-17

§ 62

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 63

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

§ 64

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 65

Som justerare valdes Monika Levisson

§ 66

Föregående protokoll gicks igenom, dokumentet lades till handlingarna

§ 67

Inkomna skrivelser
Kommentar om RAS-dokumentet från SKK

§ 68

Utgående skrivelser
Alla SSRKs RAS-klubbar har gemensamt skickat skrivelse till HS angående
förfarandet för hanteringen av arbetet med uppdraget “Ett medlemskap” samt att
Rasklubbarna motsätter sig fortsatt arbete med frågan. Kopia gick till SKK:s
föreningskommitté.

§69

Rapporter från ansvarsområden

a. Ordförande: Stort beröm till alla som varit involverade i årets Tollarspecial! Ordförande har
diskuterat Tollarklubbens organisatoriska tillhörighet med SKK.
b. Jaktansvarig: Förslag att ge förslag till nya formuleringar i tjp- protokollen i och med nya
regelverket.
c. Sekreterare: inget att rapportera
d. Kassör:

arbetat med specialens utbetalningar

e. Avelsansvarig:
Löpande hälsostatistik, flera nya kennlar, skickar info- och välkomstbrev till dessa. Stort
deltagande vid blodprovstagningen på Specialen, insamling till Tollarprojektet.
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f. Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Förfrågan från aktivitetsgrupp som fått ett erbjudande att besöka ett företag som bedriver
hundkurser. Aktivitetsgruppen får prova på samtidigt som företaget gör reklam för sig.

g. Informations-, PR- och medlemsansvarig.
(ansvarig för TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Medlemsantalet har ökat under första halvåret från 1310 till 1353.
Redaktionsråd till Tollaren på gång.
h. RAS-ansvarig : Svarat SKK angående frågan om RAS-kompendiet. RAS i färd att godkännas
av SKK. Arbete med uppdatering av avelspolicy pågår.
i. Specialenansvarig. En fantastisk special! Den nya organisationen testades för första
gången, mycket som fungerade men även en del förbättringspotential.
Uppföljnings/utvärderingsmöten med grupperna kommande veckor. Förberedelser för
specialen 2022 är igång. Möte om specialen vid heldagsmötet.
j. Exteriöransvarig. inget att rapportera

§ 70

Övriga frågor -

 Fysiskt styrelsemöte i höst? Vi siktar på ett fysiskt möte i januari, vi avvaktar dock

med beslut och ser hur rekommendationerna ser ut. Förslag att ersätta mötet den
8/11 med heldag lördag 6/11.
 Webbinar/utbildning för medlemmar?
§ 71

Nästa styrelsemöte: måndag 13/9

§ 72

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Monika Levisson
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