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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-04-11 

 

 

§ 11   Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

§ 12            Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Carina 
Boijertz, Åsa Roosqvist, Lars Annergård, Gunliz Bengtsson, Therese Knutsson, 
Monika Levisson, Malin Kånåhols,  Eva Back   ej närvarande: Robin Kinnunen          
              

§ 13           Dagordningen presenterades och godkändes.                                                   

  
§ 14            Som justerare valdes Therese Knutsson 

 

§ 15 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna  
    

 

§ 16 Inkomna skrivelser –inga inkomna skrivelser 

 

§ 17 Utgående skrivelser 

• Nya styrelseuppgifter anmälda till SKK och SSRK 
 

§ 18 Rapporter från ansvarsområden 
  

a. Ordförande:  Arbetsgrupp bestående av två representanter från rasklubbarna och två 
representanter från rasklubbarna diskuterar hur SSRK, fungerar och vilka problem som  
finns. Arbetsgruppen kommer fortsätta hela året.  Uppdrag från Klubbmöte, film om tolling 
till hemsidan. Vi behöver hjälp att göra filmer, annonsering på hemsidan och fb om detta. 
Kommer delta på representantskapsmötet 23-24 april. 
 

b. Jaktansvarig:  ingen rapport 
 

c. Sekreterare:  rapporterat in ny styrelse   
 

d. Kassör:  genomgång av ekonomi 
 

e. Avelsansvarig: Löpande hälsostatistik, RAS är godkänd från SKK vilket innebär att 
Avelspolicyn gäller.   
 

f. Aktivitetsansvarig,:  Planering pågår inför träffen för aktivitetsansvariga, helgen 
efter påsk.  
 

g. Informations-, PR- och medlemsansvarig. (ansvarig för TOLLAREN, Klubbens  
hemsida) 1337 medlemmar per den siste mars. Meddelat Dummies.se att vi ej 

kommer köpa dummys till Specialen. Ny sponsor till Specialen: Engelssons. Royal 
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Canine skänker foder. Nytt avtal med Klickerförlaget, som bl.a erbjuder gratis 
webkurs till alla medlemmar. Uppföljning av avtalet med Agria på gång. 
 

h. RAS- och Uppfödaransvarig :  RAS är Godkänt av SKK. Planering inför mätning av 
hundar på årets Special. Uppfödarträff planeras till hösten. Uppföljning av den träff 
som genomfördes dagen efter Klubbmötet: Diskussion kring FB-R, JUM etc som 
alternativ till avelsutvärdering jmf med jaktprov, DNA-tester. BPH contra MH. Förslag 
till höstens uppfödarträff- någonstans i mellan-Sverige. 
 

i. Specialenansvarig.  Möten med de olika grupperna pågår. Allt flyter på. Agility 
kommer att anordnas av lokal brukshundsklubb på fredagen. Utvecklingspotential 
inför upplägget av hemsidan- standardiserade texter så kan sidan publiceras tidigare. 
Förslag att köpa in en “Instagram-ram”  som kan locka folk till att  fotografera sig och 
lägga ut på Instagram. Planering och diskussion inför Specialen 2023 har påbörjats. 
 

j. Exteriöransvarig. Jakt på utställningsdomare till Specialen pågår. Två klara.  
 

§ 19 Övriga frågor   
• Försäljning av saker på Specialen.  
• Flytt av det fysiska styrelsemötet från juni till 22-23 oktober. 
• Beställning av nya PINs, förslag till ny championnål. Championatsrosetter 

behöver beställas. 
 

§ 20 Nästa styrelsemöte: Måndag 9 maj kl. 19.00 
 

§ 21          Ordförande avslutade mötet 

 

 

 

  
  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Therese Knutsson            
  
  


