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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte via zoom 2022-12-05 

 

                      
 

§ 100 Vice ordförande  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§ 101              Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Therese Knutsson, 

Carina Boijertz, Lars Annergård, Gunliz Bengtsson, Malin Kånåhols, Eva Back, 
 Monika Levisson, Robin Kinnunen samt Åsa Roosqvist Frånvarande: Mats Viker,  

                               
§ 102              Dagordningen presenterades och godkändes.                                                    
  
§ 103             Som justerare valdes Therese Knutsson 

 

§ 104  Föregående protokoll gicks igenom, dokumentet lades till handlingarna 

    

 

§ 105 Inkomna skrivelser 

• Div information från SSRKs kansli 
• Två inkomna motioner- behandlas på det fysiska mötet i januari 
• Remiss- regler och anvisningar för WT och Mocktrail - svar på remissen ska vara 

inne senast den 7 januari - vi avvaktar; inväntar svar från Malins kontakt och 
formulerar svar via mail inför remissvaret. Detta påverkar kanske vårt “WT” på 
Specialen, eventuellt kan namnbyte på vårt “WT” bli aktuellt. 

 

§ 106 Utgående skrivelser 

• RAS-ansvarig anmäld till kommissarieutbildning 

• Svarat på aktiviteter under hundförbudstiden 
 
§ 107 Rapporter från alla ansvarsområden 

  
a. Ordförande: ingår i SSRK arbetsgrupp “Vårt medlemskap” som ombesörjer en enkät som 

kommer skickas ut till alla medlemmar, och aktuell medlemslista för vår rasklubb skickas till 
SSRK. 

 

b. Jaktansvarig: Auktorisering av provledare. alla aktiva provledare klara och godkänd. 
 

c. Sekreterare:  Boende för fysiskt möte i januari bokat. 
 

d. Kassör:  Förändring i kostnad för betalning via swish, både för skickade och mottagna swish.  
 

e. Avelsansvarig: Rullande hälsouppdatering. En liten ökning av ED, hundar födda 2020 och 
2021 men röntgade i år. Kullstorleken ligger fortfarande under genomsnittet för en 30 
årsperiod med 5,32 valpar, ungefär en valp mindre/kull än föregående år.  Fint deltagande på 
BPH i år med största antal beskrivna individer under året och antal avbrutna lägsta på 5 år.  
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Deltagit på SKKs avelskonferens om bland annat genetisk mångfald.  
Två nya rasspecifika DNA-test, CDMC (påverkar neurologiskt, låg förekomst, men främst i 
Europa) och CLAM (påverkar hjärtat, förekommer aningens mer frekvent i USA/Nordamerika, 
men förekommer även i Europa).  Artikel kommer i Tollaren och på hemsidan. 
 

f. Aktivitetsansvarig: Kommunikation med aktivitetsgrupperna, både kring kommande 
verksamhetsår samt hur verksamhet under hundförbudstiden ska registreras.  
Träff för aktivitetsansvariga första helgen i april i Herrfallet. Inbjuden tränare är Håkan 
Linde. Vid aktivitetsträffen kommer “Träningspaket” att delas ut.  

  

g. Informations-, PR- och medlemsansvarig. (ansvarig för TOLLAREN, Klubbens hemsida) 
1368 medlemmar 1december.  
PINS behövs beställas inför klubbmötet. 
Förslag på sponsringsnivåer inför specialen har inkommit. Beslöt att utgå från detta och 
erbjuda sponsorerna olika nivåer utifrån hur mycket de sponsrar. 

 
h. RAS-ansvarig :  Deltagit på Mental-index uppstartsmöte, arbetsgrupp har startats där 

förutom RAS-ansvarig, avelsansvarig även uppfödaren Erica Dung och Ingrid Frej ingår. 
Förslag att ha en info-träff för uppfödare med information både från Mental-index samt från 
avelskonferensen. Artikel om Mentalindex kommer både i tidningen samt på hemsidan. 

 
i. Specialenansvarig: Utvärderingsmöten av specialen 2022 pågår. Planering av 2024 är i 

gång. Möten angående specialen 2023 i Skåne. Plats för Specialen 2023 presenteras torsdag 
8/12 på fb och hemsida. 

 
j. Exteriöransvarig.  Deltagit i möte för utställningsansvariga för rasklubbar, mest gällande 

officiella utställningar. 
 

§ 108          Övriga frågor -  
• Valberedningens förslag - uppmaning till valberedningen att uppmuntra 

medlemmarna att inkomma med förslag, Namn på kvarstående, ledamot och 
suppleant ska publiceras. 

• Formulera svar till SSRK/SKK angående anmälan till Polisen under 
Hundförbudstiden - kvarstår till fysiskt möte. 

        
§ 109  Nästa styrelsemöte:  Fysiskt möte i Stockholm 21-22/1-23 

 

§ 110          Vice ordförande avslutade mötet. 
 
 

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

  


