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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2020 -11-30

§ 47

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 48

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

§ 49

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 50

Som justerare valdes Robin Kinnunen

§ 51

Genomgång av föregående protokoll,
punkter med uppdrag från föregående protokoll gicks igenom och lades till
handlingarna

§ 52




§ 53






Skrivelser in:
SSRK önskar rastypiska bilder till en broschyr av SSRK-raserna, delegerades till infoansvarig
Förslag på nytt samarbetsavtal med Agria
SKK har skickat flertalet mail angående covid 19
Skrivelser ut:
Till SSRK:s tollingjaktkommitté angående championatsbestämmelser
Till SSRK remissvar angående championatsbestämmelser
Till SLU angående Tollarklubbens möjligheter att stötta Tollarprojektet samt
Cancerforskningen
Till Flatcoated Retrieverklubben angående skrivelse om FB-R
Till SSRKs HS med förfrågan hur arbetet går med uppdraget “Ett medlemskap”

§ 54

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande:
Ordföranden byter adress, vilket innebär att även Tollarklubben får ny adress.
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Sekreteraren uppdrogs kontakta SSRK med frågan huruvida vi behöver ändra
uppgifter innan 2021:års klubbmöte.
b.

Jaktansvarig:
Sammanställning av statistiken klar. Fått fråga från Retrieverkommittén angående
provkalender för 2021, Tollarklubben har endast Tollingjaktprov på Specialen i
Karlsborg första helgen i augusti, därutöver hänvisas till SSRKs avdelningar.

c.

Sekreterare: Mailkorrespondens. Webbinar ej klart.

d.

Kassör: Genomgång av ekonomin.

e.

Avelsansvarig:
Utifrån svar från SKK angående hur många generationer av hereditärt fria som
gäller. Styrelsen beslöt att avelsansvarig kompletterar DEN listan med information
kring detta.
Genomgång av löpande hälsostatistik. Kontaktat Ken Lundahl från SKKs
Mentalpoolen, för info om mental-index på Klubbmötet 2021

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Inget att rapportera

g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Sponsorer: Agria avtalet ser likadant ut som förra året. Kontakt tagen med
Dummies.se.
Adresslista till Tollaren är uppdaterad, överblivna exempel skickas hädanefter till
medlemsansvarig för eventuella efterutskick.
Sponsorhuset är igång, TP-Victory kommer att uppdateras med fler produkter.

h.

RAS-ansvarig :
Tillsammans med avelsansvarig startat upp arbetet med avelspolicyn.

i.

Specialenansvarig.
Inget att rapportera. Ny budget för Specialen 2021 gjord.

j.

Exteriöransvarig.
Med anledning av skärpta förordningar har SKK:s utställningskommitté uppdaterat
anvisningarna för exteriörbedömningar. En skillnad är att ingen allmän
utannonsering av exteriörbedömningstillfällen görs utan hundägaren kontaktar sin
läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och efterfrågar möjligheten att en
exteriörbedömning kan anordnas. Uppdateringen har skett med anledning av den
skärpa förordningen gällande begränsningar av folksamlingar till maximalt åtta
personer samt SKK:s direktiv om att verksamhet endast ska genomföras utomhus.
Mottagit två domarkritiker från exteriörbedömning.
SKK har ställt in utställningar fram till slutet av april 2021.
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§ 55





Övriga frågor:
Motioner -sista datum idag, hittills inga inkomna…
“Broschyr” till uppfödare, förslag att det ligger på hemsidan, vid “anmäl valpköpare”,
sekreterare och infoansvarig uppdrogs ordna till “broschyren” och publicera på hemsidan
Tält - kassör och infoansvarig kontaktar och undersöker marknaden och priser.
Fysiskt styrelsemöte i januari? Mötet ligger nästan två månader fram i tiden och svårt att
avgöra just nu. Sekreterare kontaktar hotellet och tar reda på avbokningsregler.

§ 56

Nästa styrelsemöte: 23-24 januari, antingen fysiskt eller digitalt.

§ 57

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Robin Kinnunen

