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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-09-13

§ 73

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 74

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

§ 75

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 76

Som justerare valdes Lars Annergård

§ 77

Föregående protokoll gicks igenom, dokumentet lades till handlingarna

§ 78








Inkomna skrivelser
Inbjudan till våra medlemmar - webbinar anordnat av Royal Canine och SSRK
Svarsbrev rörande skrivelse från SSRK rasklubbar angående ETT Vårt medlemskap
Inbjudan till rastorget MyDog januari 2022
Återremiss från SKK angående RAS
SKK inbjuder till kurs: Föreningskunskap på distans Ingen intresserad av att delta
Inkommet mail från medlem om text på hemsida
Remiss SKK ändring av typstadgar

§ 79

Utgående skrivelser
Inga skickade skrivelser

§ 80

Rapporter från ansvarsområden

a.

Ordförande:
Gick igenom svarsbrev från SSRK angående ETT Vårt medlemskap. Ordförande
deltar i workshop i Upplands Väsby 20 november i samband med
funktionärsträffen.
Gick igenom remiss från SKK angående förändring av organisationens typstadgar.
Beslöts att lämna in synpunkter på de delar som berör styrelsemötesprotokoll samt
valberedningsproceduren.

b.

Jaktansvarig:
Webmaster efterfrågar information om champions 2020.

c.

Sekreterare: inget att rapportera
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d.

Kassör:
Inväntar de sista posterna för Tollarspecialen, men med dagens utfall ser det
betydligt bättre ut än både budgeterat och befarat.

e.

Avelsansvarig:
Redovisade löpande hälsostatistik.

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Skickat ut fråga om intresse att ansvara för rasmonter på MyDog i januari 2022.
Inga intresseanmälningar.

g.

Informations-, PR- och medlemsansvarig.
(ansvarig för TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Medlemsantalet går sakta uppåt, nu 1361. 23 kennlar har skänkt medlemskap
under året.
Vem tar hand om frågor om t.ex. MyDog?
Redaktionsråd till Tollaren. Vilka ska vara med och vilka funktioner? Redaktör och
informationsansvarig, samt från styrelsen även sekreterare, till att börja med.

h.

RAS-ansvarig :
Fråga från SKK om RAS är besvarad. Ligger nu hos SKK igen.
Avelspolicy, arbete pågår inför en revidering. Inväntar ett godkänt RAS.

i.

Specialenansvarig.
Återkommer med förfrågan om styrelsens boende 2022.
Kollas upp de olika organisationsgruppernas intresse för 2022.
Planerar ett digitalt uppföljningsmöte med Skaraborgstollarna, efter årets Special.

j.

Exteriöransvarig.
Har inte fått in några kritiklappar. Annelie är inrapporterad som kontaktperson.
Avvakta några veckor till, om det inte börjar komma kritiklappar måste vi efterlysa
dem.

§ 81

Övriga frågor
Robin kollar möjlighet till ett webbinar.

§ 82

Nästa styrelsemöte: måndag 11/10. Heldag 6/11.

§ 83

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:
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----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Lars Annergård

