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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20151005

§110

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§111

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

§ 112

Dagordningen godkändes.

§ 113

Som justerare valdes Gunliz Bengtsson

§ 114

Föregående mötesprotokoll diskuterades.
Stockholms hundmässa är anmäld av aktivitetsgrupp. Styrelsen anmäler till My
Dog och försöker få ihop en grupp som kan ansvara för detta. Sekreteraren
anmäler.
 På frågan från medlem angående om krav på DE-test på Tollarklubbens
valpförmedling. Vi beslutade att bara förmedla valpkullar där bägge
föräldradjuren är testade, varav minst ett av föräldradjuren är clear eller
hereditärt fri. Valpkull efter testade affected förmedlas ej.
 Ordförande har kontaktat Johanna Järnegren angående utbetalning från DEforskningskontot.
 Förslaget att värva medlemmar på mässorna till rabatterat pris. Ord medlems.avg
275 kr. Vi beslutade att erbjuda rabatterad medlemsavgift, 200 kr för första
året för de som tecknar medlemskap i Tollarklubben på Stockholm
hundmässa, My Dog eller Bosjökloster.
 Vad gäller kravet på att de domare som önskar utökat rasregister för att döma
Tollare, ska bevista, ha bevistat ett tollingjaktprov så ska exteriöransvarig
undersöka vidare.
 Årsmöteslokal, Scandic Upplands Väsby är bokad den 12/3 2016.
 Styrelsens fysiska möte i januari blir också i Stockholmtockholm.
Protokollet lades till handlingarna.


§ 115





Skrivelser in:
Förfrågan avseende vår logga till SKKs medlemsregistrering. Sekreteraren svarar.
Information om Agilityns nya tävlingssystem. Vidarebefordras till
specialengruppen.
Förslag till Guldapporten.
Fråga från Valberedningen angående arbetsbeskrivning.
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§ 116
Skrivelser ut. :
Kontakt med medlemmar för att arrangera rasmonter vid Stockholms hundmässa samt
My Dog.
§ 117
Rapporter från alla ansvarsområden
a.
Ordförande Styrelsens rollbeskrivning/arbetsbeskrivning. Funderingar kring
förändring av styrelsens konstitution.
b.

Jaktansvarig inget att rapportera

c.
Sekreterare: Skrivelse ut till SSRK ang tillstyrkande av domare, kontakt med
medlemmar angående rasmonter både i Stockholm och My Dog. Sammankallat
arbetsgruppen kring att engagera uppfödare och kennlar att få fler medlemmar för möte
nästa helg.
d.
Kassör Medlemsavgifterna ser ut att minst nå budget. En hel del stora
kostnadsposter ligger i dag under budget. BPH ligger på plus. När det gäller
Tollarspecialen blev det fler oväntade kostnader vilket gör att prognosen är något
minus.
e.
Avelsansvarig. OFFA/ Missouri kommer att publicera statistik angående DE när
de har underlag för detta. 49 svenska hundar har rapporterat resultat till Tollarklubben.
Dessa publiceras på hemsidan. 23 stycken testade svenska hundar är ännu ej
inrapporterade. Funderingar kring en ny allmän hälsoundersökning för Tollarna inför
2016 som kan publiceras på hemsidan.
f.
Mentalitets- och funktionsansvarig
Inget att rapportera.
g.

Utbildningsansvarig inget att rapportera

h.
RAS-ansvarig. Mål och strategier för RAS ses över tills nästa möte.
Framöver måste vi involvera DE i detta samt i vår avelspolicy. Anmäler sig till
information ang HD o AD-index den 7 november.
i.
Aktivitets- och medlemsansvarig. Inget att rapportera.
j.
Exteriöransvarig Exteriördomarkonferensen gick bra, domarna var nöjda,
hundarna fick beröm. Stort tack till de som gjorde denna konferens möjlig, Annika
Bergquist, Helen Häggström som jobbat fram underlag, till de hundägare som deltog och
visade sina fina hundar, till domaren Bertil Lundgren som företrädde tollarna på ett
fantastiskt sätt och till Ellinor Forsman som sammanställt exteriörkompendiet. Tack till
er alla!
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Kompendiet från konferensen kommer att finnas på hemsidan.
Två nya auktoriserade exteriördomare; Helene Björkman och Torbjörn Skaar.
§ 118

Tollarspecialen Arbetsgruppen har träffats.

§ 119

TOLLAREN Inbjudan till klubbmötet publiceras i nästa nummer.

§ 120
webmaster!
§ 121




§ 122




Klubbens hemsida Uppdateras regelbundet. Bra jobbat av

Arbetsgrupper
Specialengruppen
Engagera uppfödare för fler medlemmar Sponsorer

Övriga frågor
Förslag på föreläsare till årsmötet. Ordförande kontaktar.
Sekreteraren bokar plats för det fysiska styrelsemötet i januari.
Praktiskt tollingjaktprov. Hur ska anmälan och förfarandet gå till? Styrelsen
författar en skrivelse till SSRK.

§ 123

Nästa styrelsemöte måndag 2/11 kl. 19.00

§ 124

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Gunliz Bengtsson

