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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-08-29 

 

                      
 

§ 55 Ordförande  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

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

                               
§ 57               Dagordningen presenterades och godkändes.                                                    
  
§ 58              Som justerare valdes Eva Back 

 

§ 59  Föregående protokoll gicks igenom,  dokumentet lades till handlingarna 

    

 

§ 60 Inkomna skrivelser 

• Diverse information från SSRKs kansli 
• Remiss angående utvärdering av B-prov som avelsutvärdering, diskuterades och tas 

upp igen på nästa möte. 
• Mail från medlemmar med frågor angående specialen 

 

§ 61 Utgående skrivelser 

• Anmält Tollarklubbens intresse för Mental-index. 
• Skrivelse till SSRK med önskemål av förtydligande av SKKs dispens för SSRKs 

tillstånd för aktiviteter under förbudstiden- och åtaganden kring denna 
 

§ 62 Rapporter från alla ansvarsområden 
  

a.              Ordförande: Förslag att vi skriver motion till SSRKs fullmäktige där Tollarklubben 
yrkar på att handlingar, såsom motioner där något ska förändras, ska vara 
rasklubbar avdelningar mm senast 15 februari så att dessa kan behandlas på 
respektive klubbmöten/årsmöten. Ordförande tar fram förslag till nästa möte 
(Motion ska vara inne senast 30 september). 

 

b.           Jaktansvarig:  ingen rapport 
 

c.                     Sekreterare:  
Planerar för styrelsemötet på plats i Stockholm 22-23 okt.  
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d.                    Kassör:  
Ej klar med resultat för specialen, alla reseräkningar har ännu ej kommit in.        
 
 

e.                    Avelsansvarig:  
Hälsosammanställning kommer efter månadsskiftet. Artikel angående CDMC på 
gång för publicering. Ska delta på SKKs centrala avelskonferens.  

 

f.                     Aktivitetsansvarig:  
Avhopp av aktivitetsansvariga i fem olika grupper. Diskussion kring 
verksamhetsplan och stöd för verksamheter.      

 

  

g.                     Informations-, PR- och medlemsansvarig. (ansvarig för TOLLAREN, Klubbens  
hemsida) 1373 medlemmar 1 augusti, ny layoutare på gång.  

 

h.                    RAS-ansvarig :    
Mätningen genomfördes som planerat på specialen: 217 tollare mättes. 135 tikar, 82 
hanar En första sammanställning gav följande resultat: Summering av alla hundar 
som mättes: medel 48,8 cm median 49, Summering av alla tikar: medel 47,2 
median 47 Summering av alla hanar: medel 51,4 median 51 
Uppfödarträff planeras i höst, mer om det nästa möte.  
 

i.  Specialenansvarig:  
Summering av specialen 2022. Många positiva röster kring platsen! 
Det har inkommit en del klagomål angående tollingjaktproven- Tollarklubben skriver 
sina synpunkter och svarar de vederbörande. 
Avstämning med Lokala Ånnabodagruppen i september/oktober.  
Specialen 2023 fysiskt möte i slutet av oktober.  
Vi behöver förstärka Specialen-organisationen kring sponsring. En grupp på 2-3 
personer behövs. Vem kan tänka sig jobba med sponsring?  

 

j.                      Exteriöransvarig.  
Alla kritiklappar från utställningen på specialen är kopierade och finns hos 
Exteriöransvarig. En utvärdering av bedömningarna tas fram till mötet den 3/10. 

 

 

 

§ 63          Övriga frågor -  
• Höstens mötesdatum: 3/10, 21/11, fysiskt möte i januari 
• Anmälan rasklubbstorget SHM-  

        
§ 64 Nästa styrelsemöte:  Måndag 3/10 via zoom 
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§ 65          Ordförande avslutade mötet. 
 

  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Eva Back 

  


