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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-06-20 

 

                      
 

§ 33   Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

§ 34           Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Carina 
Boijertz, Åsa Roosqvist, Lars Annergård, Gunliz Bengtsson, Therese Knutsson,  Malin 
Kånåhols,  Eva Back  Monika Levisson frånvarande: Robin Kinnunen 

                   
§ 35           Dagordningen presenterades och godkändes.                                                   

  
§ 36            Som justerare valdes Monika Levisson 

 

§ 37 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna  
    

 

§ 38 Inkomna skrivelser  
• Mentalindex på gång! Avels- och Ras-ansvarig går på mötet, Sekreterare anmäler 

Tollarklubbens vidare intresse. 
• Info om uppfödarutbildning.  
• Fråga om stöd till aktivitetsgrupp- Tydlighet behövs  i skrivelsen kring detta, 

önskemål kring stöd för material/ ekonomiskt stöd bör bifogas handlingsplanen 
inför kommande budgetår och riktas mot delen att inspirera nya hundägare.  

 

§ 39 Utgående skrivelser 

• inga utgående skrivelser 
 

§ 40 Rapporter från ansvarsområden 

a) Ordförande:  Deltagit i Tollingjaktkommitténs förberedande arbete inför 
provledarutbildning och certifiering för tollingjaktprov. Ingår i SSRKs arbetsgrupp 
angående vårt medlemskap- visade på vad som ingår i avdelningars- (verksamhet), 
rasklubbars (avelsutvärderingmm), samt SSRKs uppdrag. 
 

b) Jaktansvarig: Ingår i Tollingjaktkommittén. 
 

c) Sekreterare: GDPR, viktigt att alla ser över vilka förteckningar/listor man har på 
personuppgifter. Vi skapar ett gemensamt delbart excelark för registerförteckning där var 
och en ansvarar för att lägga in. 
 

d) Kassör:  genomgång av ekonomi 
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e) Avelsansvarig: Genomgång av löpande hälsostatistik. Påbörjat studie av könsfördelningen 
utifrån hd-status, hur de olika graderna fördelats.  
 

f) Aktivitetsansvarig:  Fundering kring hur vi kan stötta aktivitetsgrupperna utifrån deras 
önskemål om stöd (se inkommande mail från aktivitetsgrupp): Förslag till hur detta 
formuleras tas fram och diskuteras på fysiska mötet i oktober. 
 

g) Informations-, PR- och medlemsansvarig. (ansvarig för TOLLAREN, Klubbens  
hemsida) Tollarklubben hade 1353 medlemmar den sista maj.  

Medlemskontroll av alla anmälningar till Specialen pågår. Har haft kontakt med Agria.  
Planerar filma tollingjaktprov på specialen för redigering och ihopklippning till film att 
presentera på hemsidan. 
 
h) RAS- och Uppfödaransvarig :  Genomfört digital uppfödarträff- föreläsning från Djuridik 

kring den nya konsumentköpslagen. Stor uppslutning!  
Förslag att ha en fysisk uppfödarträff senare i höst någonstans mitt i Sverige.  
 

i) Specialenansvarig.  Anmälan stängd! 147 anmälda till tjp, i år vet vi ju inte hur många som 
anmält till utställningen eftersom anmälan går via SKKs internetanmälan. 28 anmälda till 
Prova På, 106 till WT samt 67 till Rallylydnaden. Specialenansvarig har besökt 
provplatserna i Ånnaboda och allt ligger centrerat runt First Camp. Agria, Dummies.se klara 
sponsorer.  
 

j) Exteriöransvarig. Rasspecialister efterfrågas. Skrivare erbjuds av företag i Mora till bra 
pris. Vi har en budgetpost för inköp av material. Styrelsen beslutade köpa den. 

 

§ 41          Övriga frågor   
• Förfrågan att anordna FB-R i Tollarklubbens regi, avslogs då vi inte använder FB-R 

som avelsutvärdering. 
 

§ 42 Nästa styrelsemöte:  Tisdag 12 juli kl. 19.00 därefter Måndag 29 augusti 19.00 

 

§ 43          Ordförande avslutade mötet 
  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Monika Levisson 

  


