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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-01-22
§ 124

Ordförande öppnade mötet

§ 125

Praktikaliteter

§ 126

Beslutsmässighet föreligger, närvarande: Mats Viker, Robin Kinnunen, Carina Boijertz,
Gunliz Bengtsson, Monika Levisson, Lars Annergård, Helena Näslund, Therese Knutsson,
Åsa Roosqvist

§ 127

Dagordningen gicks igenom och godkändes

§ 128

Som justerare valdes Robin Kinnunen

§ 129

Föregående mötesprotokoll samt sammanfattning tidigare möten gicks igenom

§ 130





§ 131






§ 132

Skrivelser IN –
SKK meddelade om beslut av ändring av milersättning - kommer påverka budget för specialen,
men Tollarklubbens resepolicy är formulerad utifrån ”gällade regler” så den behöver ej justeras
Från SSRK om årsavgift rasdata
Från SSRK om medelmsavg
Förfrågan från SSRK Östra angående att ställa upp med funktionärer vid Unghundsderbyt. Vi
vidarebefordrar till aktivitetsgrupperna samt svarar SSRK Östra att vi gjort så.
Skrivelser UT
Anmälan till SSRK fördeltagande till arbetsgrupp angående medlemskap
Mail till Rasklubbarna angående medlemskap i SSRK
Rapporterat in medlemsantal till SSRK
Mailat SKK- angående rasstandard
Mailat SSRK angående SKKs beslut angående RAS-dokumentet
Rapporter från alla ansvarsområden
a) Ordförande - angånde ssrk, tar på egen punkt
b) Jaktansvarig - sammanställning av 2021s resultat, erhållt mail från angående funktionärer
till Unghundsderbyt, bevakar de nya tollingjaktprovsprotokollen samt när det nya SSRK-provkan tas i bruk.
c) Sekreterare- Mest Hotellbokningar, fysiska styrelsemötet flyttat från januari till juni. 11-12
juni eller 18-19 juni. Beslut efter nya styrelsen vald
d) Kassör - genomgång av Resultat för 2021, Förslag på hur vi hanterar överskottet, ska gå till
medlemmarna: aktivitetsgrupperna, uppfödarna, specialen.
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e) Avelsansvarig - Summerat 2021 angående hälsostatistik. Sammanställning angående HDindexs påverkan på gång.
f) Aktivitetsansvarig samt ansvarig för funktion och mentalitet - aktivitetsträff planeras 2224 april, förutom aktivitetsansvarig så deltar ordföranden. Planering inför detta fortgår.
g) PR-, Informations- och medlemsansvarig
- genomgång av “genomsnittsmedlemmen” i klubben.
- Webbsidan:
 genomgång av uppfödarsidorna, uppdatering av info på gång, se till att länkarna
fungerar, eventuellt fråga om planerade kullar för att kunna dela upp sidan i
“aktiva” och “vilande” uppfödare
 GDPR av redan publicerat material, exempelvis champions och
aktivitetsansvariga- rutin framöver att frågan ingår i
aktivitetsansvarigdokumentet, samt tillfrågas champions
 Tollarspecialen sidan- förslag på uppdateringar
 Tollingjaktsidan kan uppdateras med info om hur tolling går till, både praktiskt
och prov
h) RAS-ansvarig
- Fortfarande ej fått svar efter de redaktionella ändringar som gjorts, utifrån SKK/AK s
besklut vid möte i augusti. RAS för nova scotia duck tolling retriever SKK/AK gick igenom
RAS och utlåtande för rasen och konstaterade att redaktionella justeringar och förenkling av
RAS behöver göras i enlighet med det givna utlåtandet. Kommittén beslutade att SKK/AKs
verkställande utskott kan fastställa RAS för nova scotia duck tolling retriever när
erforderliga justeringar är genomförda. Granskare Kerstin Andersson kontaktar ras- och
specialklubb.
RAS-ansvarig stöter på SSRK om detta hamnat mellan stolarna hos dem.
- Förslaget på den reviderade avelspolicyn, i linje med det kommande RAS,
presenterades. Grundförslaget har bearbetats fram tillsammans med arbetsgruppen.
Enligt mandat från Klubbmötet så beslutade styrelsen att anta den presenterade
avelspolicyn MED det villkoret att innehållet i RAS är godkänt av SKK.
Dokumentet läggs ut som förslag på hemsidan.
i) Specialenansvarig,
Första möte med lokal grupp är klart:
 Utställnings- och Tollingjakt-, wt- prova på samt rallylydnadsgrupperna är igång. Har gått
ut med förfrågan för att få intresserade till agility men inget napp, så 2022 kommer agility
ej att finnas med på specialen. Däremot kommer lokal brukshundsklubb anordna tävling i
samband med specialen.
 Specialen T-shirts efterfrågade, vi undersöker om TP Victory kan erbjuda något, och att
man anmäler/köper den själv där. Diskussion om något till funktionärerna kanske en
keps? Kassör och info-ansvarig undersöker
 Förslag med upptryckta dummies till alla anmälda
 Informationstavla istället för sekretariat?
 Transporter och leveranser av mat- de tar in offerter.
 Jaktrutorna - vilken mark som gäller ännu ej klart. Kylrum ordnat.
 Vatten om det blir varmt- förslag att kontakta företag kring sponsring av vatten/dryck.
 Prisutdelning Jaktproven- fördelar med både direkt prisutdelning och gemensam
prisutdelning.
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Specialen 2023 ej klar ännu, 2024 plats bestämd.
Anmälningsavgiften till specialen- justeras?
5 tollingjaktdomare, 5 utställningsdomare - domaraspiranter kommer finnas på specialen i ökl
och “vanlig” nkl.
Ringsekreterare bokade
j) Exteriöransvarig - inget att rapportera

§ 133

Poster styrelsen 2022 :
Ordförande,
Kassör,
Sekreterare,
Jaktansvarig,
Avelsansvarig,
Uppfödar- och RAS-ansvarig,
Aktivitetsansvarig, information,
PR och medlemsansvarig
Exteriöransvarig

§ 134

Arbetsbeskrivning styrelsen-Uppdaterade dokumentet rollbeskrivningar, Beslutade att
anta det nya dokumentet, med tillägg att när arbetet med Mental-index återupptas, så länge
kommer mentalstatistiken ingå i avelsansvarigs hälsostatistik.

§ 135

Uppfödarträff 2022 - Vi startar upp planeringen, med sikte på att genomföra detta söndag
13 mars på Järva Krog. I andra hand blir det en digital träff där man ändå kan dela upp och
diskutera i breakout rooms. Nya och “Gamla” uppfödare blandas, diskussion med RASdokumentet som grund. Nuvarande RAS-ansvarig kommer att leda. Måste Uppfödarträffen
flyttas följer planeringen med. Sekreterare ser över och lägger ut inbjudan på hemsida och
fb.

§ 136

Klubbmötet 2022
Verksamhetsberättelse- var och en uppdaterar sin del och mailar till ordförande senast 13
februari
Bokslutet klart
Medlemsavgifter 2023 och framåt - förslag att detta är oförändrat
Resepolicyn, uppdaterad 2021
Budget
Verksamhetsplan - var och en uppdaterar och mailar till ordförande senast 13/2
Inkommen motion till klubbmötet diskuterades
Guldapporten
Hedersmedlem
Proposition Mötesordförande
Inbjudan publiceras på hemsida och fb, inskickad till Tollaren- vid digitalt möte via SKK kan
detta datum ändras.

§ 137

SSRK - diskussion kring Tollarklubbens synpunkter inför kommande arbetsgrupp
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§ 138

Övriga frågor - Fråga från medlem angående 25 års medlemskap-

§ 139

Nästa styrelsemöte måndag 14 februari 19.00

§ 140

Mötets avslutande

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Robin Kinnunen

