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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte per telefon 13 juli 2020 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

§1.              Mötets öppnande. 

Ordförande Mats Viker hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet öppnat, 

särskilt välkomna hälsas de nyinvalda. 

 

§2.           Upprättande av närvarolista 

Närvarande: Carina Boijertz, Mats Viker, Lars Annegård, Gunliz Bengtsson, Helena 

Näslund, Marina Johnsson, Therese Knutsson, Sofie Ertzinger, Åsa Roosqvist och 

Robin Kinnunen.  

  

§3.           Styrelsens konstituering: 

      Ordförande, vald av klubbmöte: Mats Viker 

                Ledamot, Jaktansvarig: Robin Kinnunen 

                Ledamot, Sekreterare Åsa Roosqvist 

                Ledamot, Vice ordförande, kassör: Carina Boijertz 

                Ledamot, Avelsansvarig Therese Knutsson 

                Ledamot, Aktivitets- Mentalitet- och funktionsansvarig: Marina Johnsson 

                Ledamot, Specialenansvarig: Gunliz Bengtsson 

Suppleant, RAS ansvarig: Helena Näslund 

Suppleant, information- och PR-ansvarig och medlemsansvarig: Lars Annergård 

Suppleant, Exteriöransvarig: Sofie Ertzinger 
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    Arbetsutskott bestående av ordförande, sekreterare och kassör. 

 

§4.           Firmatecknare, rätt att handha klubbens konton 

Ordförande Mats Viker är firmatecknare. 

Ordförande Mats Viker, och kassör Carina Boijertz, var för sig, disponerar klubbens 

konton. 

  

§5.           Firmatecknare för specialenkontot 

Klubbens kassör Carina Boijertz, , skall ha disponeringsrätten för Svenska 

Tollarklubbens specialenkonto, (Swedbank i Malmö). Elin Evert, ska ha begränsad 

tillgång, ”titt-behörighet”, dvs. möjlighet att se inbetalningar/ transaktioner. 

 

§6.      Frågan om var klubben ska ha sitt säte under kommande år  

samt mottagare  av inkommande post 

                     Mötet beslutar att: 

Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben, med organisationsnummer 846500-

5653, skall ha sitt säte i Bromma med adress: c/o Mats Viker, Valsgärdevägen 3, 

16853 Bromma. 

Inkomna skrivelser skall skickas till Åsa Roosqvist, Hasselgrens väg 2, 245 32 

Staffanstorp,  sekreterare@tollarklubben.se 

Inkomna jaktprovs- och viltspårkritiker skall skickas till Robin Kinnunen, Backmo 

26, 82467 Näsviken,   jaktansvarig@tollarklubben.se 

mailto:jaktansvarig@tollarklubben.se
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Inkomna utställningskritiker skall skickas till Sofie Ertzinger, Prästvägen 23, 246 30 

Löddeköpinge, exterioransvarig@tollarklubben.se  

  

§7.           Sändlista och kallelselista 

Protokoll från styrelsemöten verifieras via mail till ordförande, styrelseledamöter 

och suppleanter innan det läggs på hemsidan.  

Protokoll från styrelsemöten skickas till SSRKs kansli. 

§8.           Fastställande av styrelsemötesdatum 2020 samt datum för ordinarie 

klubbmöte 2021 

 Telefonmöten ht. -20: 10 augusti, 7 september, 12 oktober, 9 november, 7 

december, 19.00 

 Fysiskt möte antingen 24-25 oktober eller 30 oktober-1 november i Skåne 

 Fysiskt möte i januari i Stockholm 

 Ordinarie Klubbmöte i Stockholm lördag 13 mars 2021 

  

§9.           Övriga frågor 

 Det digitala klubbmötet- 80 medlemmar registrerat sig för mötet, ca 40 röstande/ 

fråga.  

 Adresslista till styrelseledamöter och suppleanter, enbart styrelsens mail ska ligga på 

hemsidan, vi anpassar oss till SKK och SSRKs rapport av styrelsen 

 Webbinarer för medlemmar, sekreteraren undersöker olika möjligheter, 

kursutbud/digitala aktiviteter att erbjuda medlemmarna, förslag höra med 

Klickerförlaget samt Eva Bodfäldt vad de kan erbjuda. 

mailto:exterioransvarig@tollarklubben.se
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 Uppfödarträff digitalt, Tollarklubben bjuder in till första träff, skapa arena för vidare 

diskussioner som drivs av uppfödarna själva. Presentera avelsstatistiken. Förslag 

datum för första träff 2 augusti. Inbjudan skickas ut av sekreterare.    

 Prova på - aktivitetsgrupper får ta ut självkostnadspris/ avgift för att täcka sina 

kostnader för provet, för att betala för vilt, domare, mark, etc.  

 Ny budget för 2020: beslutad på det digitala årsmötet. En hel del inköp ska göras, 

utställningstält, skrivplattor etc.              

                      

§10.          Mötets avslutande 

       Ordförande Mats Viker tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat. 

  

  

  

Vid protokollet                                                                            Justeras 

  

  

                                                                                                                                                            

Åsa Roosqvist                                                                Mats Viker 

Sekreterare                                                                                    Ordförande 

 


