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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-02-14
§ 141

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 142

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

§ 143

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 144

Som justerare valdes Carina Boijertz

§ 145

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 146

Inkomna skrivelser
 SSRKs Förtjänsttecken, Vi beslöt avvakta och i så fall se över strukturen för hur
dessa ska nomineras/ delas ut
 Inbjudan retrieverdomarkonferens 13 mars, sammanfaller med vårt klubbmöte
 Klickerförlaget angående fortsatt samarbete

§ 147






Utgående skrivelser
Mail till alla uppfödare inför hemsidans uppdatering
Mail till alla aktivitetsansvariga inför verksamhetsplanen
RAS inskickat till SKK med ytterligare redaktionella ändringar
Offertförfrågan till dummies.se inför specialen
Svar till Klickerförlaget

§ 148

Rapporter från ansvarsområden

a.

Ordförande: Klubbmötesfrågor

b.

Jaktansvarig: Sammanställer resultatet av tollingjaktproven 2021,
Analys av “Vad ger ett 0-pris”

c.

Sekreterare: Klubbmötesbokningar mm

d.

Kassör: Haft möte med revisorerna,

e.

Avelsansvarig: Sammanställer underlag för hälsoredovisning 2021.
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f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Fortfarande ej kontakt med alla aktivitetsgrupper,
Jobbar med verksamhetsplan för aktivitetsgrupperna.
Webbsidan uppdateras med aktuella kontaktuppgifter till aktivitetsgrupperna.
Planering av aktivitetsansvarigträffen pågår

g.

Informations-, PR- och medlemsansvarig samt ansvarig för TOLLAREN och
Klubbens hemsida: 1339 medlemmar per den 1 februari,
Diskuterat förfrågan till Dummies.se angående dummies till specialen,
Kontakt med Klickerförlaget angående fortsatt samarbete.
Mailat förfrågan till uppfödare angående presentation på hemsidan.
Se över hur nya uppfödare får meddelande om att vara delaktiga.

h.

RAS-ansvarig : Ytterligare redaktionella ändringar gjorda av RAS-dokumentet och
inskickade till SKK, där alla bilagor fick läggas utanför dokumentet.

i.

Specialenansvarig. Många möten med alla grupper.

j.

Exteriöransvarig. inget att rapportera.

§ 149

Övriga frågor
o Klubbmötet : genomgång av material och dokument inför Klubbmötet.
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan etc.
o mail från medlemmar angående digital närvaro på klubbmötet

§ 150

Nästa styrelsemöte: Det konstituerande mötet den 12 mars

§ 151

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

