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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte,  20170611 

 

 
§ 39 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
§ 40 Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: 
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena Näslund, Marina Johnsson, Gunliz 
Bengtsson, Carina Boijertz, Mats Gunnarsson, Debbie Hansson, Per Wigforss 
Anmält förhinder:  Therese Knutsson 

                        
§ 41                     Dagordningen godkändes.         
  
  
§ 42                     Som justerare valdes Mats Gunnarsson 
  
  
§ 43              Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna                
   
  
§ 44              Skrivelser in:    

 Förfrågan från SKK att utöka antalet arrangörer och banor för BPH. 
 Intresseförfrågan från Pink Dog angående artikelplacering. 
 Utländsk hund som blivit fel registrerat i SKK, Specialenansvarig 

svarar. 
  
§ 45                       Skrivelser ut.  

 Inga skrivelser ut 
  
§ 46                      Rapporter från alla ansvarsområden 
  
a.             Ordförande. Skickat en redogörelse av SSRKs Fullmäktigemöte till 
Tollarklubbens styrelse. En av motionerna Motion nr 3, som avsåg 50/50 
mandatfördelning mellan rasklubbar och avdelningar på Fullmäktige, 
röstades igenom för andra gången och stadgarna kommer att ändras till 
nästa Fullmäktige. En Tollingjaktprovsdomarkonferens kommer skrivas in i 
verksamhetsplanen för 2017-2018.  
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b. Jaktansvarig: Sammanställning av apporteringstestsdomare 
behöver återigen uppdateras eftersom de listor som finns idag ej är 
kompletta. En fråga som diskuterades är om vi ska se över anvisningarna, 
exempelvis för hur ofta en domare ska döma för att kunna behålla sin 
domarkompetens? Dokumentet “Regler för Tollarklubbens 
apporteringstest” kommer att diskuteras och revideras vid höstens fysiska 
styrelsemöte. Infoansvarig lägger ut en blänkare på fb att utbildade domare 
mailar jaktansvarig även med datum för senast dömda apporteringstest.  
Hittills i år, på 11 prov, har 125 starter genomförts.      

    

c.            Sekreterare:   Tagit emot anmälningar till provapå-jaktprov samt 
funktionärer till specialen.                                                                                    
  
d.             Kassör och medlemsansvarig:  Genomgång av ekonomisk 
rapport, balans och resultat för maj månad. Släpvagn till Specialen-sakerna 
inhandlat för 33 500kr. Till detta tillkommer en summa för inredning samt 
logga. Den totala summan läggs i balansräkningen på inventarier och skrivs 
av på fyra år. Släpvagnen är skriven på Tollarklubben. 
  
e.           Avelsansvarig: Ingen rapport 
  
f. Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och 
mentalitet: Text för vad som ingår i att vara aktivitetsansvarig är på gång.  
  
g. Informations och PRansvarig. Avtal med Royal Canin inför 
Tollarspecialen klart. 
  
h. RAS-ansvarig. Inget att rapportera 
  
i.   Specialenansvarig. Hittills 79 anmälda till tollingjaktproven, 
funderingar om man inte förstått att man ska anmäla till en dag. Till 
arbetsprov är 50 anmälda. Till utställning, titlar och arbetsprov hittills 160 
anmälda. Domarna i de olika jaktprovsrutorna kommer att publiceras till 
veckan. Utställningsdomarna kan inte fördelas innan eftersom vi inte vet 
hur många anmälda det blir i respektive klass och vilka klasser det blir i 
vilken ring. För vår inofficiella utställning tas fram ett diplom att använda 
som kritiklappar. Avtalet med Royal Canin innebär bland annat västar till 
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funktionärerna. Diskussion med agilitygruppen efter årets special kring 
upplägg och hur vi vill göra i framtiden. Sista anmälningsdag den 18/6. 
Specialen 2018: Diskussion kring läget.  
Släpet är inköpt, har varit i Forsvik och hämtat allt material som varit 
förvarat där sedan 2016. Släpet kommer att förses med Tollarklubbens 
logga.  
  
j. Exteriöransvarig. Utställningsgruppen inför specialen har haft 
möte. Förtydligande inlagt på specialensidan kring SKKs regler.       
                
§ 47                       TOLLAREN. Nytt nummer utkom i maj. 
 
§ 48                     Klubbens hemsida Under ständig uppdatering. Förslag att 
uppdatera alla utländska besökare till specialen angående Sveriges nya 
mynt och sedlar och att de gamla slutar gälla sista juni. Infoansvarig lägger 
på fb, webmaster på specialensidan. 
  
§ 49                      Arbetsgrupper  

 Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar: Vi 
närmar oss slutet på nyckelbanden. Diskussion hur vi ska fortsätta 
med detta vid höstens möten. 

  
§ 50                     Övriga frågor    

 Kassören har varit på möte med Jakt&Fiskemässan, två 
tollinguppvisningar planeras, en varje dag. Jakt&Fiskemässan äger 
rum på Bosjökloster sista helgen i augusti. 

  
  
§ 51                    Nästa styrelsemöte  måndag 3 juli kl 19.00 
 
 
§ 52                     Ordförande avslutade mötet.  
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Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  ------------------------------------------ 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
    Mats Gunnarsson                                                                
  
  


