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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll från styrelsens möte i Upplands Väsby 20171028-29
§ 107

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 108
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena Näslund, Marina Johnsson, Gunliz
Bengtsson, Carina Boijertz, Per Wigforss, Debbie Hansson och Mats
Gunnarsson. Anmält förhinder: Therese Knutsson
§ 109

Dagordningen godkändes.

§ 110

Som justerare valdes Helena Näslund

§ 111


§ 112



Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående protokoll och de punkter som ska
diskuteras vidare tas upp under respektives ansvarsområde.
Skrivelser in:
SKK Utställningskommitténs funktionärsstipendium
SKK Jakthundskommitténs stipendium - vi nominerar GunLiz
Bengtsson som driver funktionärsbiten på Tollarklubbens Rasspecial,
Ordförande skriver motivering och skickar in.

§ 113
Skrivelser ut:
 Remissvar med bifall angående Lasse Bengtssons ansökan som
Tollingjaktprovsdomare
§ 114

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande: Diskussion kring SSRK. Vi beslutade att formulera
en motion till SSRKs fullmäktige 2019 angående mandat att besluta om
ändrade regelverk för jaktprov, exempelvis att Tollarklubbens mandat ska
väga tyngre vid beslut om ändringar kring tollingjaktprov.
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Vi beslutade att ta upp en diskussion med klubbens medlemmar om hur
man ser på vårt medlemskap i SSRK. Kan ske t.ex. i samband med ett
klubbmöte.

b.
Jaktansvarig: Jaktansvarig redovisade sitt arbete med att
analysera varför hundar tilldelas 0 pris i Tollingjaktprov, en
sammanställning utifrån jaktprovsprotokollen. Alla årets provresultat har
ännu ej redovisats. När alla 2017:s resultat redovisats sammanställs detta
till en artikel och redovisning sker i Tollarens februarinummer.
Genomgång av förslag på nytt regelverket för årets bästa Viltspårstollare.
Beslut: Förslaget på reviderat (endast förändringar i text) regelverk antogs
och detta kommer att publiceras på hemsidan. Ansökan till denna merit
kommer fortsättningsvis att mailas till jaktprovsansvarig.
Genomgång av förslag på nytt regelverk för årets bästa
Tollingjaktprovstollare. Beslut: Vi ansåg att denna titel inte längre tjänar
sitt syfte i och med att tollingjaktprovschampionat införts. Utmärkelsen
utgår.
Genomgång av förslag på nytt regelverk för årets bästa
retrieverjaktprovstollare. Beslut: Förslaget på regelverk antogs och
kommer att publiceras på hemsidan. Ansökan till denna merit kommer
fortsättningsvis att mailas till jaktprovsansvarig. Hur ansökan går till samt
mailadress kommer publiceras på specialensidan.
WT-regler: Beslut: Vi kommer att återgå till benämningen workingtest på
vår Tollarspecial som genomförs på samma sätt som tidigare år och att
anmälan sker genom SSRKprov.
Apporteringstest och FB-R: Diskussion kring varför förhållandevis få
genomför FB-R och/eller apporteringstest. Varför nyttjas inte dessa mer för
att se avelsresultat för hundar som inte startar på jaktprov? Ett skäl är
givetvis allt annat som ska genomföras såsom BPH eller MH och
höftledsröntgen. Kanske vi hellre ska satsa på klubbens apporteringstest för
att uppfödarna ska få ett verktyg att se hundar som inte visar upp sig på
jaktprov? Beslöts att Ordförande kommer att öppna frågan kring
avelsverktyg i en artikel i Tollaren (tidningen)
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c.
Sekreterare: Skickat Remissvar med bifall angående Lasse
Bengtssons ansökan som Tollingjaktprovsdomare samt justerat på
hemsidan angående jaktpins.
d.
Kassör och medlemsansvarig: Fått in fler fakturor angående
Tollarspecialen. Diskussion kring hanteringen av nya medlemmar och de
infobrev som går ut, både till valpköpare (blivande medlemmar) samt till
nya medlemmar.
e.
Avelsansvarig:
Revidering av Tollarklubbens allmänna avelspolicy är på gång, eftersom vi
måste komplettera med hur hantera DE och HD. Detta påverkar även
valpförmedlingsreglerna och RAS. En utmaning är att få en avelspolicyn
konkret och lätt att hantera för uppfödare, varför vi diskuterade att titta på
SKKs hantering av avelspolicy. Beslut: Avelsansvarig och RASansvarig tar
fram ett förslag på förändrad avelspolicy till januarimöte så att vi kan
diskutera vidare. Sekreteraren uppdrogs uppdatera avelspolicyn och
valpförmedlingsreglerna enligt tidigare fattade beslut.
Forskningsbidrag: fortfarande inget svar från SLU så vi utökar sökandet
även utanför Sverige.
f.
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet: Möte för aktivitetsgruppsansvariga planeras till april 2018.
Uppdatering av aktivitetsgrupperna på Tollarklubbens hemsida. Beslut:
Aktivitetsansvarig skickar mail till aktivitetsgrupperna för att få aktuella
länkar till fb-grupper. Hur kan vi få uppfödare mer intresserade av att
genomföra FB-R? Behov av spindeldiagram kan vara en lösning för att få
FB-R som avelsverktyg. Beslut: Vi författar ett brev till SSRK med önskemål
om att detta införs. Ordförande uppdrogs kontakta, Goldenklubben för att
söka stöd med detta.
g.
Informations och PRansvarig. Diskussion kring sponsorer och
avtal. Infoansvarig blir ansvarig för en sponsorgrupp med tanke att få
samlad bild över sponsorpaket. En workshop med denna grupp planeras
inför 2018. Avtalet med Arrac löper ut nu ht 2017, kommer ej att förnyas.
h.
RAS-ansvarig. Revidering av RAS ska ske 2019, Beslut:
Arbetsgrupp för detta tillsätts som leds av RAS-ansvarig. I gruppen ingår
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Avelsansvarig plus minst ytterligare en person som ska tillfrågas. Arbetet
kommer att påbörjas 2018. Detta ska sedan presenteras för medlemmarna
på klubbmötet 2020 Genomgång av handlingsplanen för RAS, vissa punkter
i innehållet lyftes för diskussion, som tex synkroniseringen i mål och text
vad gäller RAS-, avelspolicy och valpförmedlingsregler. Mätning av hundar
på Tollarspecialen kommer att ska 2021. Några punkter ur RAS har
behandlats under andra rubriker, ex FB-R, på Aktivitetsansvarig samt
ansvarig för funktion- och mentalitets ansvarsområde. Den uppdaterade
versionen läggs ut på hemsidan.
i.
Specialenansvarig. Specialen 2018: Utställningsdomarna är
redan bokade. Tidigt! Mycket lättare när platsen är bestämd. Fundering
kring officiell utställning på kommande specialer, med konklusionen att vi
inte har resurser att genomföra det. Diskussion kring hur många hundar
som ska visas i finalringen, vi skulle gärna vilja att alla 4 placerade i varje
klass fick visas i finalringen men många reser långt och detta skulle förlänga
finalerna med minst en timme. Beslut 1: att vi behåller att endast bästa tik
och bästa hane i respektive klass visas. Detta förutom: Juniortollarmästare
och Tollarmästare där regelverk styr antalet samt bästa Champion med
jaktmerit, där alla anmälda visas. Beslut 2: Särskild anmälan till bästa
champion med jaktmerit kommer att införas, precis som anmälan till årets
svenska viltspårstollare och årets bästa retrieverjaktprovstollare införs,
detta på anmälningsblanketten. Se även under Jaktansvarigs punkt.
Diskussion kring katalogen. Kan vi göra den på ett annat sätt? Startlistor för
sig och utställningslistor för sig?
Tänkbara platser för Tollarspecialen 2020 och 2021 diskuterades.
j.
Exteriöransvarig. Alla exteriördomare bör få länken till vårt
uppdaterade RAS-kompendie.
§ 115
TOLLAREN. Beslutades att vi nästkommande år gärna ser fler
artiklar och mingelbilder och färre resultat i Specialennumret, efter fråga
från redaktören.
§ 116
Klubbens hemsida Uppdateras allt eftersom. Styrelsen
uppdrogs att göra en aktiv genomgång och meddela webmaster de
ändringar som ska göras.
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§ 117
Arbetsgrupper
Diskussion kring vilka grupper som ska vara aktiva, finns det nya behov?
 Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar:
Nyckelbanden från jubileumsåret 2016 som skickats ut till nya
valpkullar är slut. Olika förslag på vilken valpgåva vi kan fortsätta
med. Ekonomin är god så beslut att fortsätta med dessa utskick. Vi
funderar på vilken gåva och kassören undersöker priser till nästa
möte. Hur går vi vidare? Behöver detta vara en grupp?
 Grupp kring sponsorer: Se under Informationsansvarigs punkt.
 Grupp kring RAS-revideringen. RAS-ansvarig, avelsansvarig samt
ytterligare person. Se under RAS-ansvarigs punkt.
§ 118







Övriga frågor
GDPR: PUL – personuppgiftslagen, upphör och EU:s förordning GDPR
(General Data Protection Regulation) börjar gälla 180525
(Dataskyddsförordningen). SSRK kontaktas för riktlinjer kring detta.
Uppdrogs åt sekreteraren.
Klubbmöte 2018- kallelse läggs på hemsidan och i Tollaren.
Sekreteraren ansvarar.
Ordföranden skriver i Tollaren om tankar inför klubbmötet. Temat
för eftermiddagen blir RAS och avelspolicy.
Ansvarig för My Dog är Mirijam Tjäder. Anmälan till Rasklubbstorget
görs i dag. Blänkare om funktionärer på fb.
Stockholm Hundmässa. Tollarklubben har anmält en monter. Vi har
även fått förfrågan att bemanna SSRKs monter med Tollare.

§ 119

Nästa styrelsemöte Måndag 4 december 19.00

§ 120

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-----------------------------------------Mats Viker, ordförande
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-----------------------------------------Helena Näslund

