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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2020-09-07

§ 22

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 23
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Gunliz
Bengtsson, Therese Knutsson, Åsa Roosqvist, Carina Boijertz, Robin Kinnunen, Lars Annergård,
Marina Johnsson, Sofie Ertzinger, Helena Näslund,
§ 24

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 25

Som justerare valdes Sofie Ertzinger

§ 26

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§ 27



Skrivelser in:
remiss angående nya utställningsregler,
info från Agria angående ny veterinär app (uppköp av vethem)

§ 28

Skrivelser ut:
Brev till SSRK om SKKs hantering av hundverksamheten under Coronapandemin

§ 29

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande:
Brev formulerat till ssrk enligt ovan, utkast påbörjade angående avelspolicyn, hur kan vi
dokumentera statistik över de avsteg som görs från avelspolicyn,
b.
Jaktansvarig: Diskussion kring de corona-anpassade, genomförda tollingjaktprov
hösten 2020- hur ser deltagandet ut? fulla prov? etcetera.
c.
Sekreterare: Vi har en sammanställning över provledare för tollingjaktprov inför
Tollarspecialen. Ny fråga skickas ut inför 2021 där inkluderas även fråga om delning av namn
till ssrk. Uppdrogs göra förfrågan om fysiskt styrelsemöte helgen den 24-25 oktober i
Jönköpingstrakten.
d.

Kassör:

inget att notera
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e.
Avelsansvarig: Genomgång av löpande hälsostatus. Fortsatt nedåtgående trend för
kullstorlek. Arbetar på underlag till fysiska mötet, då vi bland annat behöver titta på
prioriteringar av avelsverktyg (hälsostatus, mentalstatus etcetera).
SKKs centrala avelskonferens inställd i sept.
f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:

Mental Index Projektet fortfarande uppskjutet på grund av den rådande corona-situationen.
Viss verksamhet igång, hittills genomförda 2020: MH – 7 deltagare, BPH - 62 deltagare, FB-R - 3 deltagare,

g.
Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida):
uppdaterat medlemslistan till Tollaren,
h.
RAS-ansvarig : Uppdrogs undersöka vilka siffror i RAS-dokumentet som kan
uppdateras inför beslut om RAS vid klubbmötet 2021.
i.
Specialenansvarig. Specialen-grupperna är på gång och möten för dessa planeras
in i september. Skrivplattor med regnskydd köps in.
j.
Exteriöransvarig. Kontaktat utställningsdomare och fått bekräftande svar från ett
par. Fler domare ska kontaktas. Försökt hålla sig till Sverige och “närområdet”.
Stockholm Hundmässa inställd. Corona-anpassad utställning på försök nästa helg i Falsterbo, de
tillämpar starttider och begränsat antal deltagare.
§ 30





Övriga frågor::
Webinar på gång under hösten med Helene Hamlin 13 oktober. Webbinaret
marknadsförs med möjlighet för deltagarna att skicka in frågor i förväg. Förfrågan om
fler webbinar är på gång.
Inköp av tält och banderoller med tollarklubbens logga, dessutom inköp av skrivplattor
med regnskydd.
Uppfödarträff- info till uppfödare via mail

§ 31

Nästa styrelsemöte: 24-25 oktober. Fysiskt möte i Jönköping.

§ 32

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:
----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

Justeras:
-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
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-----------------------------------------Sofie Ertzinger

