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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20180618
§ 35

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 36
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena Näslund, Mats Gunnarsson, Per Wigforss,
, Marina Johnsson, Gunliz Bengtsson, Carina Boijertz och Therese Knutsson
Anmält förhinder: Debbie Hansson
§ 37

Dagordningen godkändes.

§ 38

Som justerare valdes Helena Näslund

§ 39



§ 40





§ 41

Föregående mötesprotokoll
Förslag till ny punkt på dagordningen, “Frågor att diskutera” - vi
provar och ser hur detta kommer att fungera
Tollingjaktprovschampions kommer att uppmärksammas på
lördagen på Specialen när prisutdelningen för jaktproven är.
Skrivelser in:
Ansökan tollingjaktprovsdomare - inför remiss. Beslut att vi
tillstyrker när den kommer. Sekreteraren ansvarar.
Fråga från medlem 1 angående valpförmedling - jämställs Hereditärt
fri med testad fri enligt våra valpförmedlingsregler angående DE? Frågan tas vidare och avelsansvarig undersöker detta.
Fråga från medlem 2 angående valpförmedling/valpkull - Vi har valt
att följa SKKs rekommendation med HD-index på 100. Detta är
dock inget krav för registrering. Dock ska detta ligga i linje med
RAS. Vi kommer att diskutera och se över formuleringar för
bland annat valpförmedlingen vid vårt fysiska möte i höst.
Skrivelser ut:
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Ordförande har undertecknat och skickat
Personuppgiftsbiträdesavtal till SKK och Wikströms
tryckeri (Tollaren)
Ordförande har skickat underskrivet sponsoravtal
avseende förlängt sponsorskap till Dummies.se

§ 42

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
juni.

Ordförande: Har deltagit i SSRKs representantskapsmöte 1-2

b.

Jaktansvarig: Startat en grupp Apporteringstest/FB-R.
7 tollingjaktsprov med 83 starter hittills i år.

c.
Sekreterare: GDPR, arkiverings och gallringsplan enligt SSRKs
HS: e-post sparas 1 år, anmälningslistor 6 månader, protokoll sparas för
alltid. Vi beslutade att även Tollarklubben följer SSRK HS arkiveringsoch gallringsplan.
d.
Kassör och medlemsansvarig: Beslut att köpa in fler
jaktpins och championats pins. (Kassör ansvarar)
e.
Avelsansvarig: Rullande hälso-uppdatering. Hittills under 2018
har 93 Tollare fått ett känt HD resultat. 81,7 % av de röntgade Tollarna
under året har fria höfter dvs. A eller B. Samtliga registrerade kullar för året
har två föräldrar med HD status A eller B. Snittåldern vid röntgen tillfället
ligger hittills för årskull 2017 på 13 månader. Medelvärde för HD index
(åren 2000 - 2016) ligger i dagsläget på 101 för årskull 2016, 2015 årskull
ligger på 99. Medelvärdet för HD index för HD grad A ligger på 107, samt 95
för HD grad B.
Preliminärt kullindex (HD) för kullar registrerade 2018:
17 av 24 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) på 100 eller över
1 av 24 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) mellan 95 - 99
3 av 24 kullar har ett preliminärt kullindex (HD) under 95
3 av 24 kullar har inget beräknat preliminärt kullindex (HD)
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Av de 86 ED röntgade Tollarna i år, så befanns 81 UA (ED 0) samt 4 st med
ED grad 1 och en med ED grad 3. Vilket ger 94,1 % ED fria resultat.
Det finns nära släktskap mellan två av individerna som har befunnits med
ED dysplasi.
Av de 93 Tollare som fått känd HD status i år, har även 86 st ED röntgats,
dvs 92,5 % av de HD röntgade Tollarna har även känd ED status.
Ögon: En individ har fått diagnosen: Retinopati, genetisk betydelse okänd.
Individen har helsyskon & halvsyskon som är ögonlyst ua under 2018. Mer
uppgifter ang. diagnosen inväntas.
BPH/MH för kullar registrerade 2018:
13 av 24 kullar har två föräldrar med genomförd BPH alt. känd MH status
6 av 24 kullar har en förälder med genomförd BPH alt. känd MH status
5 av 24 kullar har ingen förälder med genomförd BPH alt. känd MH status
Registrerings siffror hittills för året: 158 st varav 80 st hanar och 78 tikar
(varav en import) i 24 kullar, ger ett kull genomsnitt på 6,54 valpar/kull
(importerad hund ingår ej i kullgenomsnittsberäkningen, därför skiljer sig
siffrorna jämtemot SKKs kullgenomsnitts beräkning). Inavelsgraden (enl.
SKK beräknad över 5 generationer) för 2018 ligger på 0,8 %.
DEN resultat för kullar registrerade 2018:
16 kullar av 24 har två föräldrar med känd DEN status (Tollarklubben samt
Ofa resultat)
5 kullar av 24 har en förälder med känd DEN status - fri (Tollarklubben
samt Ofa resultat)
3 kullar av 24 har ingen förälder med känd DEN status (Tollarklubben samt
ofa resultat)
Hanna Bremer försvarade sin avhandling "Canine immune-mediated disease
- Studies of epidemiology, genetics and autoantibodies" 2018 05 17 där
rasen har en del i avhandlingen. Avhandlingen kommer att läggas upp på
klubbens hemsida.
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f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet:
Inget att rapportera.
g.
Informations och PR-ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens
hemsida) Ordnat 10 st com-radios till Specialen från Zodiac, samt (deras?)
beachflagga. Nytt avtal med Dummies.se upprättat. Förslag att i Tollaren
uppmärksamma de uppfödare som bjuder sina valpköpare på
medlemsavgiften.
h.
RAS-ansvarig.
Haft möte i RASrevideringsgruppen igen och planerat för ett fysiskt möte
till hösten.
i.
Specialenansvarig.
Många anmälningar kom in sista helgen. Arbetsgruppen behöver ha ett
telefonmöte snarast.
Fortfarande saknas ringsekreterare och kommisarie till utställningen.
Rekning av mark inför Specialen 2020 kommer att ske i juli.
j.
Exteriöransvarig.
Tillstyrkte tillfälligt aspirantdomare för Tollare i Hasslarp: Jan Roger
Sauges.
§43 Diskussionspunkter:
 GDPR/ Mats från repskapsmöte Hur gör vi med info?? /Åsa
§ 44



§ 45

Arbetsgrupper
Grupp kring RAS-revideringen. Haft telefonmöte och kommer att
ha fysiskt möte i höst.
Apporteringstest/FB-R: Precis uppstartat.
Övriga frågor
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Ingen inbjudan angående från Jakt & Fiskemässan i Bosjökloster, vi
avstår från att delta

.
§ 46
Nästa styrelsemöte Möte på Tollarspecialen onsdag 1
augusti kl 8.30 på Ludvigsbergs herrgård, samt därefter Måndag den 10
september.
§ 47

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

