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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20150907

§95

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§96

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker,
Carina Boijertz, Ulla Nilsson, Åsa Roosqvist, Gunliz Bengtsson, Marina
Johnsson
Anmält förhinder: Per Wigforss, Tina Byrsell, Anita Wahlberg, Therese
Knutsson

§ 97

Dagordningen godkändes.

§ 98

Som justerare valdes Marina Johnsson

§ 99
Föregående mötesprotokoll diskuterades. Ett förtydligande till beslutet
avseende DE kompletterades enligt nedan:
Tollarklubben beslöt att rekommendera att alla föräldradjur, blivande
och nuvarande bör DNA-testas avseende DE samt att anlagsbärare tills vidare
används sparsamt i avel, förrän vi vet omfattningen av spridningen. Tollarklubben
rekommenderar att anlagsbärare av DE endast paras med en testad clear/fri
partner samt att hundar som har testats som sjuka inte skall användas i avel.
Kopior av testresultat skickas till avelsansvarig och alla testresultat kommer att
publiceras på hemsidan
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 100
Skrivelser in:
 Beslut angående HD-index taget 2/9-15. HD-index för tollare kommer att skattas
from 12/1 2016.
 Jakthundskommitténs funtionärsstipendium utdelat, dock ej till vår kandidat.
 Inbjudan till avelskonferens för jakthundsraser 23-24/4 2016, sista anmdag
18/3-16,
 Protokoll från SSRK HS, Fullmäktige samt utbildningskommiten.
 En skrivelse angående SKKs ställningstagande rörande WDS i Kina.
 Utbildning i Föreningsteknik i Umeå.
 Inbjudan till att delta på rasklubbstorget, både Stockholm Hundmässa samt My
Dog. Anmälan vidarebefordras till rep aktivitetsansvariga i området.
 Inbjudan ang info om nätplattform DogWellNet.
 Utlysning av SKKs utställningsfunktionärsstipendium sista ansökan 24/10.
 Två förfrågningar angående utökat rasregister/ exteriördomare.
 SKK play 17/9 kl. 19.30 för uppfödare. Vi lägger länken på fb och på hemsidan.
 Fråga från medlem angående specialenwebmaster.
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En avelskonferens 22/11 och forskningsseminarium 21/11 sista anm 14/10.
Therese åker på detta.
En skrivelse från medlem angående om klubben kommer att införa krav på DEtest för att kunna använda valpförmedlingen. Frågan bordlades för att lyftas på
nästa styrelsemöte.

§ 101
Skrivelser ut. :
 Anmälan av avelsansvarig till grundutbildning för avelsfunktionärer.
 Tillstyrkt aspiranttjänstgöring för Jan-Erik Ek med Ann-Christin Johansson i
Eskilstuna .
 Återkoppling till SKK kommitté för mentalitet sammanställning av 200 hundars
BPH.
§ 102
Rapporter från alla ansvarsområden
a.
Ordförande Deltagit på retrieverklubbsträff. Diskussion kring hur man kan
utveckla BPH, så att det blir lättöverskådligt med bl.a spindeldiagram.
b.
Jaktansvarig Endast fyra svar angående apporteringstestdomare samt
funktionärer. En jaktprovsdomarkonferens för retrievers och tollare planeras av SSRK
till första kvartalet 2017.
c.

Sekreterare

Inkomna skrivelser.

d.
Kassör Vi konstaterade att intäkterna och kostnaderna ser bra ut med
undantag för utbildningskontot som dragit betydligt mer pengar. Vi beslöt också att
flytta en post från utbildningskontot, dvs kostnaden för aktivitetsgruppträffen på
Specialen till Tollaraktiviteter. Ordförande kontaktar Johanna Järnegren angående DEforskningsbidraget.
e.
Avelsansvarig. Rapporter från SLU som gjort en kartläggning av sjukdomar
hos Tollarna i jämförelse med andra raser men även i jämförelse med de andra
retrieveraserna baserat på Agria statistik
f.
Mentalitets- och funktionsansvarig svarat på SKKs
mentalitetssammanställning.
g.

Utbildningsansvarig

h.
RAS-ansvarig.
i.
Aktivitets- och medlemsansvarig. Nöjda aktivitetsansvariga som deltog
på Sanna Hallgrens föreläsning på Tollarspecialen. Diskussion: Kan vi värva
medlemmar/ att de får anteckna sig på större mässor t.ex My Dog, Stora Stockholm och
Bosjökloster? Medlemsansvarig kommer att ingå i arbetsgruppen kring att engagera
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uppfödare och kennlar att få fler medlemmar.
j.
Exteriöransvarig
Tillstyrkt aspiranttjänstgöring för Jan-Erik Ek med Ann-Christin Johansson i Eskilstuna
150816.
Vi beslutade att tillstyrka att Anneli Karlsson får utökat rasregister.
Vi beslöt att exteriöransvarig får mandat att fatta beslut om
aspiranttjänstgöring/utökat rasregister vid akuta förfrågningar.
Diskussion: Kan vi ställa som krav att de domare som önskar utökat rasregister för att
döma Tollare, ska bevista, ha bevistat ett tollingjaktprov?
20/9 är det dags för exteriördomarkonferens.
§ 103
Tollarspecialen Arbetsgruppen ska träffas för att sammanställa
resultaten nu i september. Fråga från medlem angående specialenansvarig, besvaras av
ordförande
§ 104
TOLLAREN redaktionen behöver utökas med ny layoutare. Ordförande
kontaktar redaktören.
§ 105
Klubbens hemsida uppdateras fortlöpande. Testresultat för DE mailas av
avelsansvarig till webmaster.
§ 106

Tollarbutiken Vi försöker sälja produkter på de stora mässorna.

§ 107
Övriga frågor
 Sekreteraren bokar Scandic Upplands Väsby för Årsmötet 12/3
 Förslag att ta det fysiska mötet i Jönköping den 16-17/1 2016.
 Tollarklubben har visat upp sig med tollinguppvisning och monter på Jakt och
Fiskemässan på Bosjökloster.
 Det har även visats tolling på SM i Bruks i Malmö.
§ 108

Nästa styrelsemöte måndag 5/10 kl. 19.00

§ 109

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Marina Johnsson
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