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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll från styrelsens telefonmöte 20170904

§ 79

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 80
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena Näslund, Marina Johnsson, Gunliz
Bengtsson, Carina Boijertz, Therese Knutsson, Per Wigforss, Debbie
Hansson
Anmält förhinder: Mats Gunnarsson
§ 81

Dagordningen godkändes.

§ 82

Som justerare valdes Marina Johnsson

§ 83
Föregående mötesprotokoll : Uppdrag angående
Tollarklubbens Forskningspengar från styrelsemöte 170704. RAS-ansvarig
hat kontaktat SLU men ännu ej fått svar.

§ 84




§ 85


Skrivelser in:
inbjudan till rasklubbstorget SHM 2017, anmälan senast 1/10
Inbjudan från SKK angående utbildning i föreningsteknik, till
ringsekreterare, samt workingtestdomare
Nomineringar till Hjältehund
Skrivelser ut.
RAS-ansvarig har mailat förfrågan angående forskning och
forskningsbidrag till SLU

§ 86

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande: Skrivit artiklar till Tollaren.

b.
Jaktansvarig: ingen rapport
c.
Sekreterare: Kontaktat och skickat förfrågningar angående
lokal och boende både för fysiska styrelsemöten samt nästa års (2018)
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klubbmöte.
d.
Kassör och medlemsansvarig: Uppdrogs att jämföra
fakturorna 2017-2016 angående en viss post. Oväntat positivt resultat från
Tollarspecialen - ej så stor förlust som befarat. Medlemsförfrågan angående
valpköparmedlem.
e.
Avelsansvarig:
Totalt 2017 är nu 151 Tollar HD röntgade, 78,8 % av de röntgade Tollarna
har fria höfter dvs.A eller B. (83% mars, 79 % april, 82% juni, 77,8%
augusti styrelsemöte, 27 av 48 kullar har ett kull-index (HD) på 100 eller
över
10 kullar av 48 har ett kull-index (HD) på 95 - 99
7 kull av 48 har ett kull-index (HD) under 95
4 kull av 48 har inget preliminärt kull-index vid parning (utländsk partner, i
tre av fallen har partnern som bor i Sverige HD index över 100. I ett av fallet
har den utländska partnern ett index i sitt hemland som överstiger 100)
prcd-PRA kullar födda 2017
22 kullar av 48 har två föräldrar med känd prcd-PRA status/registrerad
prcd-status hos SKK
20 kullar av 48 har en förälder med känd prcd-PRA status/registrerad
prcd-status hos SKK
6 kull av 48 har ingen förälder med känd prcd-PRA status/registrerad
prcd-status hos SKK
Registrerade hundar
314 st varav 158 st tikar och 156 st hanar i 48 kullar, samt 4 st imp (2
hanar samt 2 tikar) ger ett kullgenomsnitt på 6,45 valpar/kull (mars möte
7,4 valpar/kull, april möte 6,75 valpar/kull, maj möte 6,16 valpar/kull, juni
möte 6,35 valpar/kull, augustis möte 6,30 valpar/kull) (importerade
hundar ej inräknad som kull).
Inavelsgraden för 2017 ligger på 0,4 % dvs 0,3% mindre än vad 2016 års
inavelsgrad.
DEN kullar födda 2017
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31 kullar av 48 har två föräldrar med känd DEN status (Tollarklubben samt
Ofa resultat)
9 kullar av 48 har en förälder med känd DEN status (fri Tollarklubben samt
Ofa resultat)
8 kullar av 48 har ingen förälder med känd DEN status (Tollarklubben samt
ofa resultat)
Hur hanterar vi medlemmar som ej följer våra avelsrekommendationer?
HD-index för kullen större än 100- denna rekommendation infördes kvartal
2 2017, vi diskuterar detta på vårt fysiska möte.
Vad gäller rekommendationerna för DEN som infördes kvartal 3 2016, vad
gäller detta så kommer Tollarklubben att skicka ett mail med påpekande till
de medlemmar som haft kullar som ej visat känd DEN status.
f.
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet:
Färdigställt infobrev om vad en Aktivitetsansvarig gör, som ska läggas ut på
hemsidan. Denna skickas på remiss till styrelsen så beslut kan tas nästa
möte. Tollarklubben har varit representerade på Bosjöklosters Jakt- och
Fiskemässa med både rasmonter samt tollinguppvisning i två dagar.
g.
Informations och PRansvarig. Förnyelse av kontrakt för våra
sponsorer är på gång. Hur hanterar vi de som vill sponsra på specialen?
Lagkampen? Dessa punkter diskuteras på det fysiska styrelsemötet.
h.
RAS-ansvarig. Arbetar med handlingsplanen för RAS,
genomgång av denna på det fysiska mötet i oktober.
i.
Specialenansvarig. Kommunikation angående missförstånd
avseende bedömning i Tollingjaktprovet som nu är åtgärdat. En utländsk
hund som ännu ej är verifierad via SKK och SSRK prov, vilket fördröjt
resultatrapporteringen. Uppföljningsmöte planeras.
2018 års special pratar vi mer om på oktobermötet.
j.
Exteriöransvarig. Har undersökt möjligheterna för en officiell
utställning på specialen 2019. Fråga från annan utställare angående hund
som diskvalificerats pga mentalitet men där detta ej redovisats i SKKs
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hunddata.
§ 87

TOLLAREN. Ny tidning på gång, Specialennummer.

§ 88

Klubbens hemsida Uppdateras allt eftersom.

§ 89


Arbetsgrupper
Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar: Många
kullar! Nyckelbanden går åt! Hur går vi vidare? Uppföljning på
oktobermötet.



§ 90




Övriga frågor
Bokning av plats för fysiskt styrelsemöte i oktober, sekreteraren
bokar Scandic Upplands Väsby. Fredagen bokas för besök av
Specialenområdet, för de som är involverade. Styrelsemötet i januari
samt klubbmöte i mars, sekreteraren kollar nytt hotell i Göteborg.
Beslut tas av utskott.
Fråga från medlem som hänvisades till SKK.

§ 91

Nästa styrelsemöte måndag 2/10 kl. 19.00

§ 92

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-----------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Marina Johnson

