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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-05-09

§ 22

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 23

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

§ 24

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 25

Som justerare valdes Lars Annergård

§ 26

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 27
•

Inkomna skrivelser
skrivelse angående FB-R, fler funktionärer behövs

§ 28

Utgående skrivelser

§ 29

Rapporter från ansvarsområden

a) Ordförande: Rapport från möte arbetsgrupp “Vårt medlemskap” samt rapport från
representantskapsmötet 23-24 april.
b) Jaktansvarig: Tagit emot protokoll från vårproven, Tollingjaktkommitten haft möte:
provledarutbildning på gång. Skrivelse FB-R, vi annonserar på hemsidan (sekreterare
ansvarar)
c) Sekreterare: administrativt arbete, nästa möte GDPR
d) Kassör: genomgång av ekonomi,
e) Avelsansvarig: Löpande hälsostatistik. Ny konsumentköplag from 1 maj. Webbinar kring
detta erbjuds från Djuridik, Therese Holmqvist. Förslag att erbjuda uppfödarna detta.
Deltagit på seminarium om genetik. Uppmuntra till genetisk mångfald. Förslag till
uppstart på internationellt samarbete kring detta arbetas fram.
f) Aktivitetsansvarig,: Rapport från aktivitetsansvarigsträffen via mail. En trevlig helg där
alla parter var nöjda. Önskemål från aktivitetsgrupperna om ersättning i form exempelvis
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dummys mot att man erbjuder aktiviteter.
g) Informations-, PR- och medlemsansvarig. (ansvarig för TOLLAREN,
Klubbens hemsida) 1353 medlemmar per den siste april. Dummys.se kan ej närvara vid
Specialen men sponsringen är kvar. Vi söker foder-sponsor då det är oklart med Royal
Canine. Avstämning med Agria.
h) RAS- och Uppfödaransvarig : Mätning under specialen- samma förutsättningar som
förra gången. Plats och mätverktyg kommer att finnas och mätning sker av ägaren själv.
Mätningen pågår under hela Specialen samt införs i dokument på plats. Hjälp för mätning
kommer att erbjudas under vissa tider. Uppfödarträff till hösten planeras någonstans i
mellan-Sverige. Webbinar enligt förslag ovan, om nya lagen, erbjuds tidigare.
i) Specialenansvarig. Några bakslag men planering pågår!
j) Exteriöransvarig. Mottagit utställningskritiker, insamling av data för framtida analys“Vad ger ett…”
§ 30

Övriga frågor
• fysiskt styrelsemöte: junimötet flyttat till 22-23 oktober på plats i Stockholm.

§ 31

Nästa styrelsemöte: Måndag 20 juni kl. 19.00

§ 32

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Lars Annergård

