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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-07-12 

 

                      
 

 

§ 44 Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

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

                               
§ 46               Dagordningen presenterades och godkändes.                                                    
  
§ 47              Som justerare valdes Malin Kånåhols 

 

§ 48  Föregående protokoll gicks igenom,  dokumentet lades till handlingarna 

    

 

§ 49 Inkomna skrivelser 

• SKKs dispens för SSRKs tillstånd för aktiviteter under förbudstiden- och åtaganden 
kring denna- här får undersökas vad som gäller för aktivitetsgrupperna. 

• SKK inbjudan rasklubbsträffar samt webbinarier… (inte skrivelse men post!) 
• Vill vi ha officiell utställning 2025?  ansökningar senast den 30 november 2022 
• ev 20-21 september 2025 upptagen p.g.a. vår exteriördomarkonferens för 

retrieverraserna (inväntar SKKs beslut).  
• artikel kastration – skickas till tidningen för publicering 

 

§ 50 Utgående skrivelser 
• svarat på remiss angående tollingjaktprovsdomare 

 
§ 51 Rapporter från alla ansvarsområden 
  

a.  Ordförande:  ingen rapport 

 

b.  Jaktansvarig:  ingen rapport 
 

c. Sekreterare: anmält Tollarklubbens intresse för att delta i mentalindexprojekt- Malin 
och Therese representerar.  

 
d. Kassör:    ingen rapport   

 
e. Avelsansvarig:  ingen rapport   

 

f. Aktivitetsansvarig:  ingen rapport    
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g. Informations-, PR- och medlemsansvarig. (ansvarig för TOLLAREN, Klubbens  
hemsida) 

 
h. RAS-ansvarig :  ingen rapport   

 

i. Specialenansvarig.   Fodersponsor klar, Essential foods. Vi beslutade köpa in 5 stora 
säckar till de stora titlarna. Rosetter beställda. 82 anmälda till Rallyn, det håller på att 
ordna upp sig angående rutor, domare osv. Prova På: Mats Viker dömer. 
Katalogen klar nästa vecka. 
Agilityn struken (endast 6 anmälda)  
Rullar med avspärrningsband behövs nu när Royal Canine inte är huvudsponsor.  
 

j. Exteriöransvarig. ingen rapport   
 

 

 

§ 52          Övriga frågor – inga övriga frågor 

        
§ 53 Nästa styrelsemöte:  Måndag 29 augusti 
 

§ 54           Ordförande avslutade mötet. 
 

Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Malin Kånåhols 

  


