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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-10-03 

 

                      
 

§ 75  Vice ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

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

                               
§ 77               Dagordningen presenterades och godkändes.                                                    
  
§ 78              Som justerare valdes Robin Kinnunen 

 

§ 79  Föregående protokoll gicks igenom, dokumentet lades till handlingarna 

    

 

§ 80 Inkomna skrivelser 

• Div information från SSRKs kansli 
• Anmälan om nästa års medlemsavgifter - bibehållen avgift 

 

§ 81 Utgående skrivelser 

• Två motioner inskickade till SSRK HS inför fullmäktige  
• Svar på remiss angående jaktprovsprotokoll 

 

§ 82 Rapporter från alla ansvarsområden 

  
a. Ordförande: deltog ej men har skrivit motioner till ssrk 

 

b. Jaktansvarig: Ramlar in lite kritiker, annars inget att rapportera.  
 

c. Sekreterare: Angående kommande styrelsemöte på plats i Stockholm. Hotellet vill ha betalt i 
förskott eller betalning på plats, skickar ej faktura till ideella föreningar. Ber hotellet att 
skicka förskottsfaktura.  

 
d. Kassör: Ligger rätt mycket plus totalt, Specialen just nu 10 000 kr back men kommer gå 

ungefär plus-minus noll.  
 

e. Avelsansvarig: Rullande hälsouppdateringen. Hög andel som röntgat både höfter och 
armbågar på hundarna i år, aningens fler med armbågsfel men inom normalvariation. Bra 
antal med startande på BPH i år hittills. 
Fått återkoppling från Malin på SLU angående enkät återkommer med rapport därifrån.  
Har varit på möte om Mentalindex, tycker det känns aktuellt.  
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f. Aktivitetsansvarig: Inga funktionärer till varken Stockholm eller MyDog, det blir för dyrt för 

funktionärerna. Diskussion framöver angående ersättning för funktionärer. Behöver besluta 
om vi vill synas på dessa utställningar framöver.  Kanske ska tas upp på årsmötet som en 
aktivitet nästa år? Kan då avsättas pengar till det.  

 
g. Informations-, PR- och medlemsansvarig. (ansvarig för TOLLAREN, Klubbens hemsida) 

1359 medlemmar 1 oktober.  
Ny webmaster på g, Elin Kossman har erbjudit sig att ta över efter Susanne.  

 
h. RAS-ansvarig :  Informerar om Mentalindex, har varit på möte hos SKK tillsammans med 

Therese. Föreslår att ta upp det vidare och ev ha informationsmöte med Erling på det fysiska 
mötet.  

 
i. Specialenansvarig: Möte i slutet på oktober tillsammans med Skåne-gruppen 

 
j. Exteriöransvarig. Ska gå igenom utställningskritikerna från Specialen.  
 

§ 83          Övriga frågor – inga övriga frågor. 
        
§ 84 Nästa styrelsemöte:  Fysiskt möte i Stockholm 22-23/10 

 

§ 85          Vice ordförande avslutade mötet. 
 

Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
 
 
 
 
    -------------------------------------------- 
    Robin Kinnunen 
  
  
                                                                                                        

  


