Sidan 1 av 4

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20180219

§ 150
§ 151

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet
Beslutsmässighet.
Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena
Näslund, Marina Johnsson, Gunliz Bengtsson, Carina Boijertz, Per Wigforss och
Therese Knutsson. Anmält förhinder: Mats Gunnarsson, Debbie Hansson

§ 152

Dagordningen godkändes.

§ 153

Som justerare valdes Carina Boijertz

§ 154


§ 155








§ 156

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående protokoll, Vad gäller ansvarsfrågan vid klubbens
arrangemang så är Tollarklubben juridiskt ansvarig om något skulle hända. En
ansvarsförsäkring för verksamheten som bedrivs i klubbens regi, ex
Tollarspecialen, aktivitetsträff, Lagkamp etc., kan tecknas även för en ideell
förening. Vi beslutade att teckna en sådan ansvarsförsäkring för Tollarklubben.
Per Wigforss uppdrogs ordna detta. I
Skrivelser in:
inbjudan till SSRKs funktionärsträff 14-15 april, jaktansvarig,
utbildningsansvarig, avelsansvarig, exteriöransvarig, anmälan senast 26/3.
inbjudan till SSRKs representantskapsmöte 2-3 juni, Ordförande åker.
Remiss regelrevidering Retrieverjaktprov. Ett förslag på förändring är att
hundföraren ska vara medlem i SSRK (eller liknande utländsk klubb) vi funderar
på denna, ska besvaras senast 30/4.
Index i RAS, skrivelse från avelskonsulent samt sakkunnig inför RASrevideringen. Diskuteras på RAS-ansvarigs punkt.
Remiss angående utbildning av viltspårsdomare. Anders Henningsson från SSRK
Dalarna. Remissen bifalles. Ordförande skriver och skickar tillstyrkan.
Förfrågan angående deltagande i Jakthundens dag. Sekreteraren uppdrogs
besvara att Tollarklubben ej kan närvara.

Skrivelser ut: Inga skrivelser ut.
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§ 157

Rapporter från ansvarsområden

a.
Ordförande:
Har lagt ut diskussionsfråga på fb angående apporteringstest. Inte så mycket
respons. Har på prov sammanställt ett spindeldiagram för att visa FB-R, allt är på
experimentstadie ännu, men kommer att visa detta på Klubbmötets eftermiddags
workshop.
b.

Jaktansvarig: inget inrapporterat

c.

Sekreterare: inget att rapportera

d.
Kassör och medlemsansvarig:
Listorna över nya medlemmar behöver justeras inför publicering i Tollaren.
Kostnad för hotellet på specialen 2018 behöver komma in i budget.
Ordförande träffar revisorerna på onsdag.
e.

Avelsansvarig:

Rapportering av rullande hälsostatistik för rasen:
Under 2018 har 21 Tollare fått ett HD resultat. 76,5% av de röntgade Tollarna har
fria höfter dvs. A eller B. Medelvärdet för HD index för HD grad A ligger på 108.
Medelvärdet för HD grad B ligger på 94. Medelvärdet för HD index - hela rasen
ligger på 100. Av de 9 kullar som är registrerade under 2018 har 7 kullare ett
preliminärt kull-index på 100 eller över. Två kullar har inget beräknat preliminärt
kullindex.
Av de 18 ED röntgade Tollarna i år, har 17 st ED 0. dvs 94,5 % har ED fria resultat.
85,7 % av de HD röntgade Tollarna har även känd ED status. 9 av 9 kullar har två
föräldrar med känd ED status.
I år har hittills 57 st valpar registrerats, varav 24 st tikar och 33 st hanar i 9 kullar,
vilket ger ett kull genomsnitt på 6,33 valpar/kull. Inavelsgraden för 2018 ligger på
0,8 % dvs 0,3% högre än 2017 års inavelsgrad.
6 kullar av 9 har två föräldrar med känd DEN-status, 2 kullar av 9 har en förälder
med känd DEN-status fri, och 1 kull av 9 har ingen förälder med känd DEN-status.
Pågående arbete inför Workshop på Årsmötet (tillsammans med RAS)
f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:

Aktivitet för Aktivitetsansvariga 2018 kommer att bli helgen 13-15/4 -2018. Vi
kommer att hålla till i närheten av Jönköping (inbjudan kommer).
Ingen har gjort MH, eller FB-R hittills i år. Fem stycken har gjort BPH.
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Uppdatering av aktivitetsgrupper/ansvariga på hemsidan pågår. Jobbar på att få
täckning över hela landet med aktivitetsansvariga framförallt där det idag inte
finns någon ansvarig.
g.

Informations och PRansvarig.

Möte med Agria, genomgång av handlingsplan för sponsring. Agria försäkrar
2230 tollare, vilket motsvarar 55-60% av de försäkrade tollarna.
h.
RAS-ansvarig.
Förbereder inför workshopen på Klubbmötet, sammanställer underlag till vår
moderator. Skrivelsen från SKK angående HD-index in i RAS. Ett förslag på hur
detta kan skrivas in erbjuds från SKK, detta kommer att diskuteras i RASgruppen.
i.
Specialenansvarig.
Budget till Specialen nästan klar, bara hotellet som fattas. Inbjudan kommer att
publiceras i nästa Tollaren. Specialengruppen kommer att åka till Stockholm.
j.

Exteriöransvarig. Ingenting att rapportera.

§ 158

TOLLAREN. Stöttning med artiklar inför detta nummer (nr1 / 2018)

§ 159

Klubbens hemsida. Uppdateras

§ 160

Arbetsgrupper



Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar: Tema-nummer i
Tollaren på gång



Grupp kring sponsorer: inget att rapportera



Grupp kring RAS-revideringen. Förbereder inför workshop

§ 161





Klubbmötet
Hedersmedlem: Gunliz B och Mats V uppdrogs att skriva motivering.
Genomgång av handlingar inför klubbmötet:
Fastställande av Verksamhetsberättelse 2017
Fastställande och beslut av budget 2018
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Ordförande uppdrogs se till att alla handlingar publiceras på hemsidan
senast den 4 mars

§162

Övriga frågor - inga övriga frågor.

§ 163

Nästa styrelsemöte Konstituerande möte den 10/3.

§ 164

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Carina Boijertz

