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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte,  20170227 

 

 
§ 159 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
 
 
§ 160 Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, 

Åsa Roosqvist, Per Wigforss, Helena Näslund, Marina Johnsson, Therese 
Knutsson, Debbie Hansson, Gunliz Bengtsson, Carina Boijertz, Mats 
Gunnarsson 
(Gunliz Bengtsson deltog ej under §171a) 

 
                        

§ 161       Dagordningen godkändes.           
 
§ 162           Som justerare valdes Marina Johnsson 
 
§ 163    Föregående mötesprotokoll                   
 Föregående protokoll lades till handlingarna. 
 
§ 164             Skrivelser in:    

 Svar från SSRK Hs, angående Tollarklubbens skrivelser om nytt regelverk 
för WT. Ordförande författar ett brev till SSRKs ordförande, eftersom 
svaret inte är tillfylles. 

 Tre artiklar om HD att publicera på hemsidan från SKK. Beslöts att dessa 
publiceras av Webmaster. 

 Inbjudan till utbildning i föreningsteknik SKK. Avvaktas till nästa möte. 
 Påminnelse Regelöversyn avelsprogram. Inte helt klar, Avelsansvarig 

skriver klart och skickar in senast 1 mars. 
 
§ 165   Skrivelser ut.  

 Skrivelse nr 3 till SSRK angående nytt regelverk för WT. 
 Tillstyrkan om utökat rasregister för Patrik Ragnarsson 

 
§ 166           Rapporter från alla ansvarsområden 
 
a.              Ordförande. Sammanställer handlingar till klubbmötet. 
 
 
b. Jaktansvarig  Inget att rapportera 
 
c.             Sekreterare:    Hantering av diverse inför Klubbmötet, anmälan till 

klubbmöte, ansökan av jaktnål samt bokningar 
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d.              Kassör: Resultatutfall för januari diskuterades. Våra konton på Nordea är 
nu flyttade till Swedbank. Ett konto för Specialen och ett för övrig ekonomi. 
Till konstituerande mötet bör texter avseende arbetsordning och 
attesträtter koordineras med nya konton. Attest och beslutsordning ska 
följas. Beslut av budget 2017.  

  
e.            Avelsansvarig. Redogjorde för hälsostatistik för årets första två månader. 
                                           
f.  Mentalitets- och funktionsansvarig Kommande FB-R ska läggas ut på 

hemsidan och på Facebook-sidan.  
g. Informationsansvarig. Tagit fram ett förslag till ett Tollarhäfte, som vi kan 

diskutera på nästa möte. Svårt att hitta PDF-program som vi kan göra 
“tidning” av på hemsidan.   

 
h. RAS-ansvarig. Inget att rapportera. 
 
i.   Aktivitets- och medlemsansvarig. Planerar för en aktivitetsgruppshelg 31 

mars-2 april, Herrfallet. Hittills har nio st svarat ja att de kommer, och 9 st 
har avböjt. Gunliz och Marina håller i detta. Mats deltar någon gång under 
helgen. 
Vi beslöt att lägga in förtydligande på Hemsidan och i Tollaren, att vid 
ändringar angående medlemskap exempelvis ny adress, är det SKK som ska 
kontaktas. 

 
j. Exteriöransvarig Har tillstyrkt utökat rasregister för Patrik Ragnarsson. 
 
§ 167         Tollarspecialen I stort sett alla delgrupper är i fullt arbete. Det som saknas 

är bemanning i sekretariatet. Undersöker möjligheten att nyttja SKKs 
program Katalog för PC. Tar fram förslag på förvärv av en släpvagn för 
Specialenmaterialet. Provledare bjuds in till träff för att titta på markerna. 
Materialet som nu finns i Karlsborg ska hämtas och sorteras. Budget för 
Tollarspecialen i princip klar. Planering inför Tollarspecialen 2018 igång.   

 
§ 168      TOLLAREN . Nytt nummer på gång. Kort info om specialen i detta nummer. 

Ordförande kontaktar redaktören angående en eventuell reportageserie.  
 
§ 169       Klubbens hemsida  Under ständig uppdatering, fler uppfödarprofileringar 

publicerade. 
 
  
§ 170        Arbetsgrupper  

 Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar: Infobrev 
rullar på. Fler uppfödarprofileringar publicerade. Arbetet fortsätter.   
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§ 171         Övriga frågor    
Guldapporten Fem nomineringar har inkommit. Beslut fattades enhälligt 
av styrelsen.  
Klubbmötet: Avstämning av dokument som ska publiceras inför 
Klubbmötet.  

 
§ 172          Nästa styrelsemöte  Det konstituerande mötet den 11/3 2017 
 Första styrelsemöte efter det: måndag den 3 april 2017. 
 
§ 173        Ordförande avslutade mötet.  
 
 
 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
    Marina Johnsson                                                                
  
  


