Sidan 1 av 4

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021 -01-23

§ 58

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 59

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

§ 60

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 61

Som justerare valdes Therese Knutsson

§ 62

Genomgång av föregående protokoll, återkoppling från det fysiska mötet i
oktober samt genomgång av det senaste styrelsemötet. dessa lades sedan till
handlingarna

§ 63

Skrivelser in:
championatsregler från SSRK
remissförslag om krypt
Pandemimail
SKK info om digitala årsmöten
TJK om deltagande vid kommittémöte







§ 64

§ 65
a.

Skrivelser ut:
 svar på frågan om championatbestämmelser
 svar på remiss om krypt som champion
 Rapporterat medlemsantal per 301 dec 2020 till SSRK
Rapporter från alla ansvarsområden
Ordförande: Mail från tollingjaktkommittén där Tollarklubben inbjuds att förutom
tollingjaktansvarig adjungera vid kommittémötet. Styrelsen beslutade att
ordförande adjungerar vid kommande kommittémöte då anvisningar av
tollingjaktprov ska diskuteras.
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b.

Jaktansvarig: Verksamhetsberättelse påbörjad med statistik över årets
tollingjaktprov.

c.

Sekreterare:
ska tillsammans med info-ansvarig uppdatera broschyren till uppfödare/nya
medlemmar och publicera den på hemsidan, vid “anmäl valpköpare”,
Tar emot ansökningar till Tollarklubbens jaktnål
Hanterat mail

d.

Kassör: Genomgång av ekonomin. Bokslutet för 2020-års räkenskaper
godkändes.

e.

Avelsansvarig:
Digital mentalitetsföreläsning i samband med årsmötet den 13 mars kl. 15.00 med
Ken Lundahl från mentalpoolen. Webbinar som man anmäler sig till och erhåller
zoomlänk till mötet. Föreläsningen spelas dessutom in.
Verksamhetsberättelse med sammanställning av 2020 års statistik avseende avel
och hälsa.

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Verksamhetsberättelse påbörjad med sammanställning av 2020 års resultat

g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Tält inköpta, ska tryckas med Tollarklubbens logga!
Ny sponsor: Klickerförlaget! Kommer att presenteras på hemsidan och i Tollaren.
Alla styrelsemedlemmar uppmanas se över sina presentationer på hemsidan.
Förslag att stötta Tollarens redaktion med ett redaktions-råd, utarbeta en årsplan
för tidningen.

h.

RAS-ansvarig : RAS- Samlar in uppgifter från 2020 och kompletterar dokumentet
med dessa. Förhoppningsvis kan vi presentera och få den godkänd på klubbmötet i
år. Då kan även den justerade avelspolicyn beslutas (så den är synkad med RAS) och
även valpförmedlingen som ändras till en Valplista, grundad på SKKs krav. Endast
medlemmar får lägga upp kullar.
Uppfödarträffar: Planerar för en digital uppfödarträff under våren, efter årsmötet.

i.

Specialenansvarig. Planering för att genomföra Tollarspecialen 2021 i Forsvik.
Utifrån gällande restriktioner (som vi i dagsläget inte vet hur de ser ut i augusti)
presenterades förslag på hur vi säkerställer exempelvis att undvika folksamlingar,
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som tex prisutdelning och utställning. Digitala lösningar? Prov och aktiviteter går
lättare att dela upp och att tidsbestämma.
j.

Exteriöransvarig. Alla SKK-utställningar inställda tom 30/6

§ 66

Klubbmöte
Styrelsen beslutade att genomföra ett helt digitalt årsmöte genom SKKs försorg.
Sekreterare tillfrågar SKK om de datum vi önskar (vid 13 mars) samt att vi på detta
möte kan ta beslut om RAS, medlemsavgifter, motioner mm till SSRKs fullmäktige,
ändrad stagda (att årsmötet väljer inte bara ordförande och ledamöter utan
förutom ordförande specifikt även kassör och sekreterare samt ledamöter).
Information om förändrade årsmötet meddelas via hemsida, fb och Tollaren.
Genomgång av medlemsavgift för 2022, inga inkomna motioner till klubbmötet,
styrelsen formulerade proposition angående ändran av stadga inför klubbmötet.
Formulerade svar på motion till SSRKs fullmäktige angående WT som officiell
tävlingsform.
Kort om SSRKs uppdrag “Ett medlemskap” från förra fullmäktige.
Inga noimineringar inkomna till Guldapporten- sekreteraren lägger ut uppmaning
att nominera.
Verksamhetsberättelse påbörjad inom de olika delarna.
Verksamhetsplan formulerades, trots att vi inte vet hur det kommer att se ut.

§ 67

Övriga frågor Jaktnålar - eftersom vi även i år kommer att ha digitalt årsmöte kommer
jaktnålarna även i år att skickas hem till de som ansökt om jaktnål för merit
erhållen 2020. Ansökan för dessa ska ha inkommit senast 2 veckor innan det
digitala klubbmötet (enligt föreskrivet på hemsidan).

§ 68

Nästa styrelsemöte: måndag 1 februari kl 19.30 via zoom.

§ 69

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
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-----------------------------------------Therese Knutsson

