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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2021-07-13 

 

                      
 

§ 51 Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

§ 52              Beslutsmässighet:  Beslutsmässighet föreligger.  
Närvarande: Mats Viker, Åsa Roosqvist, Therese Knutsson, Carina Boijertz, Lars 
Annergård, Robin Kinnunen, Gunliz Bengtsson och Monika Levisson  Anmält 
förhinder: Helena Näslund och Annelie Nordvall 

                               
§ 53               Dagordningen presenterades och godkändes.                                                    

  
§ 54              Som justerare valdes Carina Boijertz 

 

§ 55  Föregående protokoll gicks igenom,  dokumentet lades till handlingarna 

    

 

§ 56  Inkomna skrivelser 

 separata protokollsutdrag med svar på tollarklubbens frågor ang HS 28/5  
 Uppdaterade anvisningar för exteriörbedömningar from 1/7 (SSRK) 
 SKKs åtgärder mot Covid-19, samt klubbverksamhet from 1 juli 

 

§ 57 Utgående skrivelser 

 Svarat på remissen om tollingjaktprovsdomare 
 
 

§58 Rapporter från ansvarsområden 
  

Ordförande:   
Haft kontakt med övriga rasklubbar i SSRK angående frågan om “Ett medlemskap” där 8 av 

10 rasklubbar reserverade sig mot. 
 

Specialenansvarig.    
 600 personer gäller för närvarande utifrån Folkhälsomyndighetens 

restriktioner, men utifrån allmänna råd behövs fortsatt tänk på avstånd och 
handsprit.  

 Inte tidsangivna starter utan samling klass för klass. Prisutdelning kommer att 
ske i rutan efter varje klass varje dag. Alltså ingen stor gemensam 
prisutdelning.  

 Malin från SLU kommer att finnas på Engvallen i Forsvik för frivillig 
provtagning torsdag- lördag.  

 Domarmiddag på lördag i Forsvik,  
 Sekretariat på söndagen vid utställningen på Engvallen.  



 

Sidan 2 av 2 

 

   

 

 Det blir 4 ringar på utställningen.  Behov av summerande excelark för 
resultatrapporteringen, Therese hjälper till med detta.  

 Medlemskontroll- sköts av kassör och anmälningsansvarig, med stöd av 
styrelsens infoansvarig.  

 Nummerlappar levereras via mail, skrivs ut av startande, lappar kommer att 
finnas tillgängliga på utställningen i reserv. 

 

 

 

§ 59          Övriga frågor -  
        
§60 Nästa styrelsemöte:   

Möten i höst: kl. 19.00 

Tisdag 17/8, måndag 13/9, måndag 11/10, måndag 8/1, tisdag 14/12 
Eventuellt fysiskt möte beslutas på augustimötet.  

 

§ 61          Ordförande avslutade mötet. 
 
 

  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Carina Boijertz            
  

  


