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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2020-06-01

§ 113

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 114

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger.
Närvarande: Mats Viker, Åsa Roosqvist, Mats Gunnarsson, Lars Annergård,
Helena Näslund Per Wigforss, Marina Johnsson och Gunliz Bengtsson. Dessutom
deltog Sofie Ertzinger och Robin Kinnunen.
Carina Boijertz anslöt från punkt 120d
Anmält förhinder: Therese Knutsson

§ 115

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 116

Som justerare valdes Helena Näslund

§ 117

Genomgång av föregående protokoll, vårt planerade digitala Klubbmöte blir
inte de datum som angetts i protokollet, men det blir av, SKK återkommer med
datum.
Dokumentet lades till handlingarna.

§ 118



§ 119



Skrivelser in:
Från SSRK angående SSRKs underlåtenhet att svara på skrivelser till en
medlemsorganisation.
Vi mottar en hel del information relaterat till covid-19, tex från föreningskommittén.
Skrivelser ut:
Tollarklubben har skickat ut jaktpins till de medlemmar som erhöll jaktmerit och anmält
inför klubbmötet i mars att de önskat sådan

§ 120

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande:
Vi kommer genomföra det digitala Klubbmötet förhoppningsvis vecka 27 (vi har ej
fått datum ännu, men fått meddelande att inga möten kommer att genomföras
vecka 26 som vi önskat). Valberedningen kontaktad och informerad angående
förfaringssättet vid digitalt möte. Budget 2020 reviderad utifrån de förändringar
som covid -19 medfört, exempelvis inställt ordinarie Klubbmöte, inställd
Tollarspecial, inga fysiska träffar som uppfödarträff, aktivitetsträff etc. Den nya
budgeten har delgetts revisorerna. Alla handlingar inför mötet i övrigt är klara,
sekreteraren skickar in handlingarna till SKK senast tre dagar innan mötet.

b.

Jaktansvarig: Inga aktiviteter

c.

Sekreterare:
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Kommunikation med SKK angående Klubbmötet.
Tillsammans med kassören skickat ut jaktpins till de medlemmar som ansökt om
denna.
Kontakt med Mikael Nilsson Showdogs angående webbinar: “I huvudet på en
domare” , sekreteraren bokar och ordnar anmälan via mail.

d.

Kassör: Ny budget för 2020

e.

Avelsansvarig: Ingen rapport

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Aktivitetsträff 2021 bokad

g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Kontakt med sponsorer, kontakt med Tollaren- tidningen är på tryck.
Handlingsplanen med Agria håller ej, förslag på åtgärdsplan tas tillsammans med
Agria.

h.

RAS-ansvarig :
Kontaktat SSRK och SKK angående uppskjutet beslut av RAS. Uppmanats att
komplettera dokumentet med 2020s siffror inför nytt beslut.
Vi beslutade att styrelsen även lägger fram förslag för avelspolicyn på Klubbmötet
2021.
Stort tryck efter valpar just nu i corona-tider. Publicera en blänkare till valpköpare på hemsidan om vad de ska tänka på.

i.

Specialenansvarig.
På gång att kontakta arrangörer inför specialen 2022 så att platsen kvarstår.
Domare för jaktproven och wt avbokade.

j.

Exteriöransvarig. Domarna för utställning avbokade.

§ 121

Övriga frågor: Inga övriga frågor

§ 122

Nästa styrelsemöte:
Formellt ska ett konstituerande möte genomföras efter Klubbmötet. Vi bokar
måndag den 13 juli kl 19.30

§ 123

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
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-----------------------------------------Helena Näslund

