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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-10-11

§ 84

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 85

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

§ 86

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 87

Som justerare valdes Gunliz Bengtsson

§ 88

Föregående protokoll gicks igenom, dokumentet lades till handlingarna

§ 89


§ 90

Inkomna skrivelser
Från SKK angående medlemsavgifter 2022
Utgående skrivelser
 inga skrivelser ut

§ 91

Rapporter från ansvarsområden

a.

Ordförande: Ska delta i möte med Rasklubbarna angående Ett/Vårt medlemskap.
Skriver på remisssvaret angående stadgeändringarna ska vara inne den 1
december.

b.

Jaktansvarig: Inget att rapportera

c.

Sekreterare: Inget att rapportera.

d.

Kassör:

e.

Avelsansvarig:
Redovisade löpande hälsostatistik. Diskussion kring kommande uppfödarträffar.
Vad vill uppfödarna ha ut av nästa träff? Avelsansvarig tar fram frågeförmulär till
uppfödare om önskemål och förväntningar. Vi följer upp detta den 6 november.
Anmäler till SSRKs funktionärsträff.

Inget att rapportera
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f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet: Diskussion kring
aktiviteter i aktivitetsgrupperna och träff för aktivitetsansvariga. Vi fortsätter
diskussionerna den 6/11. Lagkampen 2022? Frågan ställs till Värmlandstollarna.

g.

Informations-, PR- och medlemsansvarig.
(ansvarig för TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Medlemsantalet har minskat med 20 personer sedan augusti men sedan oktober
2020 har det ökat med 40 personer.

h.

RAS-ansvarig : Inget svar på RAS ännu, arbetsgruppen fortsätter sitt arbete efter
beslutat RAS, först därefter kan Tollarklubben ta beslut om den nya avelspolicyn.

i.

Specialenansvarig. Boende inför specialen för domare bokat. Boende för
styrelsen kontaktar Gunliz. Möten i de olika grupperna inför specialen på gång. Nya
områden för kommande specialer på gång och ska besökas.

j.

Exteriöransvarig. Ingen rapport
§ 92

Övriga frågor Valberedningen, bjuds in till eftermiddagen, sekreteraren ansvarar.

§ 93

Nästa styrelsemöte: Lördag 6/11 tid 9-16

§ 94

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Gunliz Bengtsson

