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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20160404

§17

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§18

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Åsa
Roosqvist, Per Wigforss, Helena Näslund, Debbie Hansson, Carina Boijertz,
Gunliz Bengtsson, Mats Gunnarsson, Therese Knutsson,
Marina Johnsson anslöt vid §24b)

Som adjungerad under §25 deltog Lasse Bengtsson

§ 19

Dagordningen godkändes.

§ 20

Som justerare valdes Mats Gunnarsson

§ 21

Föregående mötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna
Beslut: Datum för 2017 års Klubbmöte 2017-03-11

§ 22

Skrivelser in:
 förfrågan om utökat rasregister, hanteras av exteriöransvarig.
 Fråga från medlem angående central registrering av DE, hanteras under

punkten avelsansvarig
 Förslag från medlem angående Hundens Dag - Bohus fästning - sekreteraren

svarar, J
 Inbjudan från Labradorklubben Skåne ang jaktlek - Svaneholm, vidarebefordras

till aktivitetsgrupper i Skåne/Blekinge

§ 23

Skrivelser ut. :
 Styrelsen uppdaterad till SKK.
 Tollarklubbens svar angående en framtida retrieverklubb
 Tillstyrkande av utökat rasregister för Nina Lönner- Andersson

§ 24

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande har anmält sig till SSRKs funktionärsträff 23-24/4.

b.
Jaktansvarig En förfrågan angående apporteringstest. Förslag att uppdatera
hemsidan med domarlista, så att de som vill anordna apporteringstest lätt kan kontakta
domare i närområdet. Inbjuden till Tjpkommitténs extra möte.
c.

Sekreterare: Skrivelser in och ut, i övrigt inget att rapportera
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d.
Kassör Har precis fått allt material från tidigare kassören men all formalia med
bank etc är ej klart så kassören har ej kunnat göra betalningar ännu.
e.










f.



Avelsansvarig.
Löpande hälsostatistik presenterades, noterbart att HD grad C och D ligger högre
än genomsnittsvärdet under årets första kvartal .Genomsnittlig kullstorlek ligger
under årets första kvartal på 5,8 Beslut: att hålla koll på utvecklingen av HDresultaten samt kullgenomsnittet framöver.
Hälsoenkäten har varit på remiss och kollats av veterinärer och Helen Hamlin på
SLU, Beslut: Vi beslöt att denna publiceras i nästa nummer av Tollaren samt på
hemsidan.
Brev från medlem angående central registrering av DE. Innan ett beslut om detta
kan fattas behövs mer dokumentation samt eventuellt även en validering av DE
testet.
Fråga från utlandsmedlem om utlandsregistrerade och utlandsägda hundars DEresultat får vara med på vår lista på hemsidan. Beslut: Medlemmar i
Tollarklubben som bor i andra länder och som använt SKKs remiss för DE-test på
sin hund får publicera resultatet på vår DE-lista på hemsidan. (kopia på OFA-s
certifikat samt SKKs remiss skickas till avelsansvarig)
Avelsansvarig kommer att deltaga i utbildning för avelsfunktionärer för
jakthundsraser 23-24/4.
Mentalitets- och funktionsansvarig
Vi har just nu ingen ansvarig för BPH-banan i Märsta. Mentalitetsansvarig uppdrogs
undersöka detta närmare.
FB-R, Information och sammanställning av tollarnas resultat vidarebefordras till
webmaster för publicering på hemsidan.

g.
Informationsansvarig - tar hand om facebooksidan.
h.
RAS-ansvarig. Återkoppling till RAS-måldokument, ett kortsiktigt mål är att alla
hundarna på specialens utställning ska mätas, 2 ggr under en 10-års period. Beslut: Att
genomföra mätning vid årets Tollarspecial. RAS-ansvarig undersöker vidare.
i.

Aktivitets- och medlemsansvarig. inget att rapportera

j.

Exteriöransvarig Har tillstyrkt utökat rasregister för Nina Lönner- Andersson.

§ 25


Tollarspecialen
Webmaster och specialengruppen behöver ha ett telefonmöte för att uppdatera
specialensidan med info och anmälan.

Under punkten nedan deltog Lasse Bengtsson, som adjungerande:
 Diskussion kring regler för “WT” på specialen. SSRK har nya anvisningar för WT from
2016-03-15, där det i nkl endast får förekomma en (1) apport / station samt att inga
dirigeringar får förekomma. Vi har tidigare använt de gamla reglerna för WT vilket
innebär att både dirigeringar samt flera markeringar kan förekomma på samma
station.
 Beslut: Vi beslöt att döpa om det gamla “WT:t” på specialen till ”Arbetstest”
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§ 26
TOLLAREN .Var och en i styrelsen ska skriva en presentation av sig och
bilägga en bild, dels till Tollaren och dels till hemsidan. Manusstopp 15 maj.
§ 27
§ 28


Klubbens hemsida Ny webmaster
Arbetsgrupper
Specialengruppen- Beslut: Gunliz Bengtsson är sammankallande från och med nu.



Engagera uppfödare för fler medlemmar - inget att rapportera, RAS-ansvarig ingår
i denna grupp.



Sponsorer -. Ordförande och informationsansvarig har möte efter dagens
styrelsemmöte.

§ 29




§ 30

§ 31

Övriga frågor
fysiskt möte till hösten - Kosta lodge, sekreteraren undersöker prisuppgift. 8-9
oktober eller 29-30 oktober.
Klubbens 30-års jubileum: Carina sammankallar grupp med Debbie och Åsa för att
ta fram förslag till jubileet på specialen.

Nästa styrelsemöte
2 maj
6 juni
4 juli
3 augusti
5 september
3 oktober
7 november
5 december
Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Mats Gunnarsson
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