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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-12-06 

 

                      
 

§ 113  Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

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

                               
§ 115              Dagordningen presenterades och godkändes.                                                   

  
§ 116            Som justerare valdes Helena Näslund 

 

§ 117  Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna 

    

 

§ 118 Inkomna skrivelser 

 Inkommen motion till klubbmötet- behandlas vid januarimötet 
 SKK möjliggör digitala årsmöten även 2022- behandlas under Klubbmöte längre fram. 
 Inbjudan från SSRK att ingå i arbetsgrupp kring medlemskapet- anmälan senast 9 januari, 

Mats Viker och Gunliz Bengtsson blir Tollarklubbens representanter 
 

§ 119 Utgående skrivelser 

 inga utgående skrivelser 
 
 

§ 120 Rapporter från ansvarsområden 
  
a.                         Ordförande: Deltagit vid SSRK:s funktionärsträff.   

 

b.           Jaktansvarig:   
Sammanställning av jaktprovsresultaten, vad genererar ett 0-pris? Hur länge ska 
protokollen sparas? Jaktansvarig behöver få mail när ett godkänt championat är 
klart, tar upp detta med Tollingjaktkommittén.  

 

c.                     Sekreterare:   
Har skickat förfrågningar angående både styrelsemöte och Klubbmöte och mottagit 
offerter. Förslaget landade på Scandic Järva Krog. Sekreteraren kollar upp 
avbokningsskydd och bokar sedan. 

 

d.                    Kassör: Några specialen-fakturor har trillat in. 
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e.                    Avelsansvarig:  Redovisade löpande hälsostatistik.  
 

f.                     Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:   
Beskrivningen för aktivitetsansvariga uppdaterad på hemsidan.  
Undersökt plats och fått prisuppgift för aktivitetsträff våren 2022. Planering för 
detta pågår.  

  

  

g.                     Informations-, PR- och medlemsansvarig.  
(ansvarig för TOLLAREN, Klubbens hemsida)  
Medlemsantalet fortsätter stiga 1345 medlemmar per 1/12. Det har ökat med två 

individer sedan 1/11, och med 32 sedan 1/12 2020.  
 

h.                    RAS-ansvarig :   
Ännu inget svar från SKK:s avelskommitté, som hade möte 16 november. 
 

i.    Specialenansvarig.  
Haft möte med Ånnabodagänget, arbetet påbörjat. Katalogansvarig klar. En grupp 
som ännu ej återkopplat och tackat ja till att ta hand om detta om inte så kommer 
det annonseras ut och fråga efter frivilliga.  

    
j.                      Exteriöransvarig. inget att rapportera 

 

 

§ 121          Övriga frågor   
 Styrelsemöte januari  
 Klubbmötet - vi avvaktar utifrån restriktionerna 
 Uppfödarträff- vi avvaktar med planeringen,   

 
 

§ 122 Nästa styrelsemöte:  fysiskt möte 22-23/1 2021 i Stockholm 

 

§ 123           Ordförande avslutade mötet 

 
 

  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Gunliz Bengtsson 

  


