Sidan 1 av 5

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll från styrelsens möte i Mölndal 180120-180121
§ 135

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 136
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena Näslund, Marina Johnsson, Gunliz
Bengtsson, Carina Boijertz, Per Wigforss, Debbie Hansson, Mats Gunnarsson
och Therese Knutsson
§ 137

Dagordningen godkändes.

§ 138

Som justerare valdes Gunliz Bengtsson

§ 139


Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående protokoll, Information från SSRK/SBKtävling angående startandes ansvar. Beslutades att sekreteraren
ansvarar för att informera om detta via sociala medier samt på
klubbmötet .

§ 140






Skrivelser in:
Inbjudan från SSRKs Tollingjaktkommitté att delta i deras möte,
tyvärr kunde ingen utöver Mats Gunnarsson som redan sitter i
komittéen.
Mail från medlem angående avels-frågor inför diskussionen på
Klubbmötet
Mail från medlemmar angående FB-R/ Apporteringstest inför
Klubbmötets workshop
Mail från SVTs Go´kväll, Barbro Börjesson, angående att visa upp
Tollaren /Tolling.

§ 141


§ 142

Skrivelser ut:
Inga skrivelser ut
Rapporter från alla ansvarsområden
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a.
Ordförande: Deltagit i RAS-monter på Stockholm Hundmässa.
Diskussion kring frågan FB-R och/eller Apporteringstest. Motioner till
SSRKs fullmäktige 2019 ska vara inlämnade senast 30/9 2018
b.
Jaktansvarig: Rapporterade från senaste
Tollingjaktkommittémöte. Genomgång av gjorda förslag på ändringar i
“Anvisningar till Tollingjaktprov”. Har tillsammans med ordförande skrivit
en artikel till Tollaren utifrån sammanställningen av protokollen för 2017:
“Vad ger ett 0-pris?”.
c.
Sekreterare: Har vidarebefordrat Tollarklubbens infobrev till
uppfödarna. GDPR-ansvarig, kommer att delegera ut inventeringsuppdrag
till styrelsen samt informera medlemmarna.
d.
Kassör och medlemsansvarig: Statistik medlemmar: 2017
1350 medlemmar jmf med 1391st 2016, 1358st 2015. Genomgång av
bokslut 2017: Beslut att skriva ner resten av Varulager Tollarbutiken
med 5167 kr. : Utfallet för 2017 slutar på plus.
Påminner om struktur för reseräkningar.
e.
Avelsansvarig: Har skrivit och skickat “Infobrev till Uppfödare”.
Hälsostatistik 2017: Tot 220 hundar röntgade, av dessa ca 80% (79,5)
röntgade med resultat A eller B. 59 kullar födda i Sverige, 55 av dessa har
föräldrar med A eller B, 39 av dessa 59 har hd-index 100 eller över. 51 av
59 kullar har minst en förälder som är DEN-testad.Snitt för antalet födda
valpar/kull är 6,15. 2017 registrerades 363 valpar.
f.
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet:
Diskussion kring hur vi knyter de träningsgrupper
som finns ute i landet till aktivitetsgrupper under Tollarklubben med
möjlighet att bjuda in och erbjuda aktiviteter för våra nya medlemmar. En
träff för aktivitetsansvariga planeras 2018.
g.
Informations och PRansvarig. Två mässor genomförda,
Stockholm Hundmässa och My Dog. Beslut att skriva till MyDog för att
föreslå att rasmontern endast behöver vara två dagar. Uppdrogs åt
ordförande. Sponsorer: Möte med Agria inom kort.
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h.
RAS-ansvarig. Revidering av RAS är igång. RAS-ansvarig har satt
ihop en arbetsgrupp som förutom RAS- och avelsansvarig består av Ingrid
Freij. Vi kommer att ha en workshop kring RAS, Avelspolicy och
valpförmedlingsregler på Klubbmötet. RAS-ansvarig har bjudit in Liz-Beth
Liljeqvist som kommer att vara moderator för denna workshop. Denna ws
ska vara underlag för informationsinsamling till revideringen. Enkät har
skickats ut till uppfödare via länk i infobrevet. Även enkät om synpunkter
på valpförmedlingen. Tankar hur vi som rasklubb ska arbeta, vara verktyginformera och vägleda. Utifrån RAS utarbetas en avelspolicy och utifrån
denna kan formuleringarna i vår valpförmedling skrivas fram.
i.
Specialenansvarig. Organisation Tollarspecialen: fortfarande
fattas ansvarigt folk till utställningsdelen. CUA och kommisarie för
utställningen fattas. Alla domare, till både utställning och tollingjaktprov är
klara. Området för årets special är naturskyddat vilket innebär restriktioner
bland annat vad gäller användande av fyrhjuling. Flera kennlar har redan
anmält intresse för att ansvara för egen tollingjaktprovsruta.
j.
Exteriöransvarig. Statistik utifrån årets utställningar. 2017 har
4 hundar fått rapporteringskod A.
§43
TOLLAREN. Manusstopp 15 februari. Specialenanmälan måste
in i detta nummer - skrivs av arrangörsgruppen (Stockholm).
§ 144
§ 145


Klubbens hemsida Uppdateringar görs allt eftersom.
Arbetsgrupper
Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar: Giveaway till alla valpköpare kommer fortsättningsvis hanteras av PRansvarig. Förutom den lilla gåvan så bifogas även ett infobrev.
Vi beslutade att beställa 1000 nyckelband med tryck.



Grupp kring sponsorer: arbete pågår



Grupp kring RAS-revideringen. Grupp sammansatt för vidare
arbete.

§ 146
Klubbmötet
Genomgång och diskussion av handlingar och dokument inför Klubbmötet.
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§147




Alla handlingar ska vara klara och utlagda på hemsidan 4 mars (Det
vill säga: Revisionsrapport, Budget 2018, Verksamhetsberättelse
2017, Förslag till Verksamhetsplan 2018 samt Valberedningens
förslag)
Genomgång av ekonomisk rapport, resultat för 2017 som slutade på
plus.
Förslag på budget för 2018 diskuterades, slutligt förslag beslutas på
styrelsemöte 19 februari.
Diskussion kring inkommen motion. Motivering för styrelsens förslag
på svar skrevs.
Diskussion kring propositioner, styrelsen har ett anmält ärende
angående hedersmedlem.
Guldapporten. Fem nomineringar. Beslut av styrelsen med
motivering.
Genomgång av förslag på Verksamhetsplan för 2018.
TJP Champions, tre nya 2017, Kassören fixar diplom och Ordförande
tar med rosetter som kommer att delas ut på klubbmötet
Förslag till medlemsavgifter 2019 - styrelsen föreslår att
medlemsavgifterna förblir oförändrade.
Avtackningar.
Övriga frågor
Juridiska frågor, hur ser det ut för Tollarklubben OM det skulle hända
något vid något av våra arrangemang? Per Wigforss uppdrogs
kontrollera detta.
Struktur på styrelsemöten - vi fortsätter var fjärde vecka med
telefonmöten, var och en i styrelsen uppdrogs anmäla ärenden
inför mötet genom att fylla på i dagordningen i förväg



§ 148
Nästa styrelsemöte måndag 19 februari 2018 kl. 19.15 via
telefon, sekreterare meddelar telefonnummer
§ 149

Ordförande avslutade mötet.
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Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

