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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-11-06

§ 95

Ordförande öppnande mötet

§ 96

Beslutsmässighet: Beslusmässighet föreligger,
Närvarande: Mats Viker, Åsa Roosqvist, Carina Boijertz, Helena Näslund (fram till
lunch), Gunliz Bengtsson, Lasse Annergård samt Monika Levisson

§ 97

Fastställande av dagordning

§ 98

Val av justerare Carina Boijertz

§ 99

Föregående mötesprotokoll
gicks igenom, även sammanfattning tidigare möten, uppdrag från januari etc.
Vi får fortsätta publicera texter rörande hälsa och mentalitet i Tollaren.
Sammanställning Agria Breed profile tex. RAS publiceras när den är beslutad.
Dessutom kvarstår en sammanställning av “Hur ser ekonomin ut för
tollingjaktprov?” (SSRKs avdelningar)
Broschyr till nya/kommande valpköpare

§ 100

Inkomna skrivelser –
raskompendium SSRK, sekreteraren mailar in revidering av korrektur

§ 101

Utgående skrivelser - remissvar SKK angående typstadgar valberedning

§ 102

Rapporter från ansvarsområden
a. Ordförande:
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deltagit i möte med rasklubbarna inför ssrks funktionärsmöte, angående “ETTVårt medlemskap” den 20 november
b. Jaktansvarig:
Nya tjp-protokoll på gång. Kryssrutor avseende pris (excellent, very good, good,
not sufficent)
c. Sekreterare: inget att rapportera
d. Kassör:
God ekonomi, inköp av material till specialen har ej blivit av- budgeterat för
beställning av exempelvis beachflaggor och ipads. Beslutades att inköp av
beachflaggor görs innan årsskiftet.
Många förslag diskuterades, tex Stötta aktivitetsgrupper, utbildningsdagar,
uppfödarträffar, goodie bags vid klubbmötet och specialen mm
Planera för uppfödarträffar och träffar för aktivitetsgrupperna och investera i
detta.
e. Avelsansvarig:
genomgång av löpande hälsostatistik. Har uppmärksammat att FCI:s rastandard
inte överstämmer med CKC:s rasstandard vid flera tillfällen, samt att viktiga
delar som beskriver tolllarens drag inte ens finns med. Beslutades påpeka
detta och skicka som skrivelse till SKK:s avelskommitté
f. Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
diskussion kring nästa års aktivitetsträff se § 108,

g. Informations-, PR- och medlemsansvarig.
(ansvarig för TOLLAREN, Klubbens hemsida)
1343 medlemmar,
tar in offerter på tryckning av Tollaren för eventuellt byte.
h. RAS-ansvarig : inget svar ännu

i. Specialenansvarig. Summering av 2021, bra genomfört! Domarna nöjda.
Många bra erfarenheter att ta till oss inför framtiden och kommande specialer,
inget sekretariat, prisutdelning vid varje ruta osv
j. Exteriöransvarig. Möjligheter att sammanställa utifrån kritiker, hur ser
bedömningarna ut?
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§ 103

Avelspolicy
Ny avelspolicy framtagen tillsammans med en arbetsgrupp av uppfödare,
Diskussion med uppfödare kring förslaget att anta denna avelspolicy utifrån att RAS
godkänns av SKK. I så fall kan beslut tas på styrelsemöte i december.

§ 104

Tollarspecialen
Planering för kommande specialer, hur kan organisationen stärkas?.

§ 105

Poster styrelsen 2022
justering av posterna, arbetsbeskrivningen för rollbeskrivningarna uppdateras.

§ 106

Arbetsbeskrivning styrelsen revidering av dokumentet påbörjades.

§ 107

Uppfödarträffönskemål från den digitala uppfödarträffen. 2 träffar / år där klubben står
för lokal samt föreläsare. Våren 2022 planeras fysisk uppfödarträff dagen
efter klubbmötet. RAS och avelspolicyn kommer att stå på agendan.

§ 108

Aktivitetsträff. Planering för en aktivitetsträff 2022,

§ 109

Klubbmötet 2022 –
Diskussion kring klubbmötet 2022. Vi siktar på ett fysiskt klubbmöte,
lördag 12 mars i Stockholm.
Guldapporten , 1 nominering redan, sekreteraren lägger en blänkare på
hemsida och fb angående motioner och guldapporten.
Valberedning deltog under del av mötet.

§ 110

Övriga frågor- inga övriga frågor

§ 111

Nästa styrelsemöte måndag 6 december 19.00,
Fysiskt styrelsemöte 22-23 januari 2022 på samma ställe som årsmötet

§ 112

Mötets avslutande

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Carina Boijertz
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