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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte, Scandic Upplands Väsby, 20160115-17 

 

 
§156             Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
      
§156 Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, 

Carina Boijertz, Åsa Roosqvist, Gunliz Bengtsson, 
Per Wigforss, Therese Knutsson,  
Marina Johnsson anslöt lördag morgon. 
Anmält förhinder: Ulla Nilsson, Tina Byrsell, Anita Wahlberg 

  
                    

§ 157     Dagordningen godkändes.           
 
§ 158           Som justerare valdes Therese Knutsson 
 
§ 159       Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.    
                       
§ 160            Skrivelser in:   
 
1. Ny arbetsgrupp inom SSRK för FB-R. Kommittén för funktion och mentalitet nedlagd. 
2. Tollarklubben behöver ha en representant. Mentalitetsansvarig tar kontakt med 
ordförande Gunilla Levert. 
 
3. Fråga från medlem om deltagande för Tollarmästartiteln kommer att förändras i och 
med SKKs nya regler vad gäller kastrerade hanhundar. Vi kommer att följa SKKs regler 
där kastrerade hanhundar ej får deltaga i utställning from 20170101.  
 
4. Fråga från medlem om bidrag/subventionering till DE-testning av kullar till, som det 
visat sig, carrier-carrierkombinationer nu när Missouri inte längre testar carrier-
carrierkullar kostnadsfritt. Tollarklubben beslöt att ej subventionera dessa tester. Vi vet 
att dessa kombinationer är gjorda innan DE-testet fanns och heller ej gjorda medvetet. 
Tollarklubben har sponsrat forskning kring DE och men vi bedömer att dessa tester ej 
gagnar rasen ytterligare. 
 
5. SKKs nya policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning och jakt antagen 
oktober 2015. Vi beslöt att publicera denna både på hemsidan och i Tollaren. 
 
§ 161          Skrivelser ut. :  
Svar till Louise Blomqvist angående specialenmaterialet 
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§ 162        Rapporter från alla ansvarsområdena.       
a. Ordförande Har varit engagerad i tollarmontern på två utställningar, 

Stockholmsutställningen samt MyDog. Bra uppslutning på medlemmar som ville 
hjälpa till både i Stockholm och i Göteborg. MyDog är dock en lång utställning där vi 
tar på oss att bemanna montern alla fyra dagarna, även de dagar då tollaren inte 
ställs ut.  
SSRKs tollingjaktprovskommitté hade möte i december där ordföranden deltog och 
en omarbetning av ROA är på gång. SSRK har Funktionärsträff 23-24 april 2016, 
samt representationsmöte 14-15 maj 2016 där Klubben bör representera. 
 

 
b. Jaktansvarig ingen rapport 
 
c.        Sekreterare Många nyfikna har kontaktat klubben både via mail och på fb 
efter Stockholmsutställningen och MyDog för att få veta mer. 
                                                                                                                                                                           
       
d.              Kassör : Genomgång av Tollarbutikens inventering, Vi beslutar att skriva 
ner ”Rasbok” till 100 kr, vi beslutar att skriva ner ”Judging the NSDTR” (A Strang)” till 10 
kr. Vi beslutar att även använda använda T-shirts och termosmuggar till priser och 
gåvor. 
 
e.            Avelsansvarig. :  

 SKK samt Hästnäringens nationella stiftelse fick avslag på det förslag, gällande att 
få tillstånd ändring av konsumentköplagen gällande försäljning av djur, dock 
jobbar SKK vidare med frågan!.  

 Köpeavtal för hund samt köpeavtal med bibehållen avelsrätt för hund tryckta 
innan april 2015 får inte användas efter 1 juli 2016 

 Löpande hälsostatestik för 2015 presenterades och diskussion o tankar lyftes 
angående den för tillfället (förhoppningsvis) nedåtgående trenden på 
genomsnittet för kullstorlek (3e året i rad, och har legat över 6,0 sen 2008 
förutom 2011 som låg på 5,9 ).  2015 visade på 5,7 valpar/kull dvs. det lägsta reg. 
siffran som förekommit in rasen (förekom även 1999 samt 2006). Framförallt att 
betänka då inavelsgraden också är den lägsta någonsin registrerad på SKK dvs. 
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0,7. Totalt registrerades 405 st valpar under 2015 - 208 st (8 imp) och 197 st (6 
imp) hanar, fördelade på 65 st tikar och 53 st hanar. 

 Ny hälsoenkät på gång, kommer att publiceras i Google-forms. Vi beslutade att 
publicerade denna. En tillhörande text publiceras både på hemsidan och i 
Tollaren. 

 DEN resultat från offas sida, visar att ca 40 % av de registrerade officiella 
resultaten kommer från Tollare med svenskt registreringsnummer. Till dagens 
datum har totalt 520 st Tollare ett officiellt resultat, varav 58 st Carrier samt 2 st 
affected (Offa visar endast fria resultat samt carrier & affected-resultat OM 
ägaren har givit sin tillåtelse till det, så OBS! Siffran för både carrier o affected är 
högre eftersom alla resultat inte visas på offa sida!) 

 Hur hanterar klubben de uppfödare som mot all förmodan inte följer 
klubbens rekommendationer kring DE? 
Två perspektiv: 

1. Har man två testade hundar med carrier-resultat alt. en testad hund med carrier 
resultat o parar med otestad partner och således väljer att inte följa 
Tollarklubbens rekommendationerna så bryter man mot SKKs grundregler. 

2. Om man väljer att inte testa sina hundar så kommer vi skicka påpekande. 
 När ska vi utvärdera vår rekommendation? Diskussion tas nä 

resultat/sammanställning kommer från Missouri, vilket troligen kommer någon 
gång under våren." 

 Under året kommer även RAS o avelspolicyn att ses över/diskuteras när 
information och underlag finns tillgänglig till en förändring.  

 Under januari lanserar SKK HD-index för Tollarna på Avelsdata 
 
f.  Mentalitets- och funktionsansvarig  
Sammanställning av 2015: 119 BPH-beskrivna tollare i år, 49 MH-beskrivna samt  25 
som genomgått FB-R. Vi önskar att fler tollare genomför FB-R och detta är en utmaning 
för oss! 
Ny arbetsgrupp för FB-R  har bildats. Vi behöver en aktiv drivande tollarmedlem. Marina 
undersöker.  
 
g. Utbildningsansvarig Inget att rapportera 
 
h. RAS-ansvarig. uppföljning av RAS görs under hösten.  
 
i.  Aktivitets- och medlemsansvarig.  När man hjälper till i Rasmonter så sker 
bemanning utan ersättning, Vid MyDog är det två vardagar då en tom kanske måste ta 
semester. Vi beslöt att för de som står en hel dag ska Tollarklubben subventionera mat. 
Vi beslöt också att vara klar med bemanningen i augusti till Stockholmsutställningen och 
MyDog innan anmälan i september.  
2015 har Tollarklubben ökat antalet medlemmar från 1342 medlemmar 2014-12-31 till 
1358 medlemmar 1205-12-31.  
Av 405 registrerade valpar 2015 så fick endast 96 valpmedlemskap. dvs 23% 
Mer om hur vi vill förbättra dessa siffror i arbetsgruppens punkt. 
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Hedersmedlemmar: Tollarklubben har en (1) hedersmedlem.  
 
j.              Exteriöransvarig Samma ersättning har utbetalts till både utbildade och 
icke utbildade ringsekreterare på specialen, Har blivit kontaktad av JanErik Ek, 
utställningsdomare samt medlem i Apportörens redaktion (SSRKs medlemstidning) där 
man efterlyste bilder på tidiga utställningstollare. Vi lägger en efterlysning på fb samt på 
hemsidan. Det hade varit kul att kunna samla dokumentation kring Tollaren i Sverige 
digitalt. 
Exteriöransvarig fick mandat från styrelsen att se över examinationsdomarlistan, vilka 
som kapabla att utbilda nya utställningsdomare. 
 
 
 
§ 163                 TOLLAREN   Nytt tryckeri undersöks. 
 
 
§ 164           Klubbens hemsida  Webmaster slutar. Ordförande frågar en tilltänkt. 
 
§ 165           Tollarbutiken nerlagd, plockas bort från hemsidan.   
                                                                                                                                                   
§ 166     Tollarspecialen - arbetsgrupp 
- Tollarspecialen 2016 Arbetsgruppen åker till plats och träffar årets arrangörsgrupp 

för ett fysiskt möte i februari.  

- Organisation Tollarspecialen Ny ansvarig för katalog och anmälningar till 
utställningen klar. Vi behöver ytterligare en till sekretariatet samt en till 
utställningen. Pärmar för olika ansvarsområden ordnas, där arbetsbeskrivning och 
info finns om vad som ska göras, fixas etc etc. Fyra fasta platser för Specialen 
planeras.  

- Uppfödargrupper /Avelsgrupper Tollarspecialen (hur effektivisera?) Skulle man 
kunna med denna bedömning, ha förbedömning direkt på morgonen? Det skulle 
kunna fungera! 

- Förslag till ändring i förfarandet av korning till Tollarmästartitel samt 
Juniortollarmästartitel. Detta presenteras som proposition till klubbmötet.  

 
§ 167     Fler medlemmar - arbetsgrupp 
- Vi erbjuder alla uppfödare som tecknar medlemskap/ är medlemmar i Tollarklubben 
att kortfattat presentera och profilera sin kennel och uppfödning utifrån RAS på 
Tollarklubbens hemsida uppfödarlänkar. Detta erbjudande kommer att skickas ut i vår 
med punkter för uppfödare att besvara. (Fortfarande erbjuds dessutom länk till egen 
hemsida för extra kostnad av 100 kr/år) 
 
 
§ 168  Sponsorer - arbetsgrupp  
Arbetet påbörjat men det är svårt att få tag i en grupp som är lämpliga att jobba med 
detta. 
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§ 169  Klubbmötet 
Styrelsen träffas fredag 11/3 kl 19.00 
Alla handlingar ska ligga på hemsidan 1 vecka innan klubbmötet. Blänkare på fb att 
skicka frågor i förväg.  
Mötet börjar 9.00. Fika erbjuds för deltagarna innan och lunch efter. Lunch 
subventioneras till 100 kr/deltagare, ändra på hemsidan!! Anmälan till sekreteraren. 
Kl 14.00 Föreläsning med Sophie van Mervenne, även här kan man maila frågor i förväg. 
kl. 16.00 kaffe. 
Middag för de som önskar kl. 19.00. Anmälan till sekreteraren. 
 
§ 170     Budget 
Genomgång av budgeten för 2016 
Tollarklubben 30 år, vi lägger till det i budgeten och funderar på vad vi ska göra! 
 
Inga inkomna motioner 
 
Propositioner från styrelsen.  
Förslag till nya regler för korning av Tollarmästare samt Juniortollarmästare. 
 
§ 171 Guldapporten. Nominerade: Sverker Haraldsson, Gunliz och Lasse 
Bengtsson, Johanna Järnegren, Annkie Ahlebrand. Styrelsen enades om ett beslut. Under 
denna punkt deltog inte Gunliz Bengtsson. 
 
§ 172 Verksamhetsberättelse 2015 
 
§ 173 Verksamhetsplan 2016 
Tollarklubben 30 år 2016. Vi försöker uppmärksamma klubbens 30-års jubileum på 
olika sätt, bl.a med en artikel i Tollaren. 
Vi önskar att vår jaktansvarige i styrelsen även ingår i SSRKs tollingjaktkommitté. 
 
§ 174  Medlemsavgifter 2017 
Vi avser inte att höja medlemsavgifterna inför 2017. 
 
§ 175 Övriga frågor 
- Tollarklubben 30 år - Olika förslag diskuterades, bl.a sammanställa en tillbakablick av 

dessa 30 år där vi önskar medlemmars hjälp. Sekreteraren mailar och lägger ut 
förfrågan om hjälp.  

- Vi diskuterade styrelsens olika poster/roller. Förslag att nya poster tillkommer och 
att några utfasas. Detta medför att ”Rollbeskrivningen för styrelsen för NSDTR” 
kommer att förändras.  

- Rasbok 2018? Vi beslutade att INTE genomföra en tryckt rasbok. Däremot kommer vi 
att titta på en digital lösning. 
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- Hur uppmärksammar vi alla de som lägger ned arbete för klubben? Hur 
uppmärksammar vi de som som gör en extra stor insats? Vi funderar vidare, tittar på 
andra klubbar ex SBK med förtjänsttecken. 

- Om SSRK delas, hur ska Tollarklubben ställa sig till det? Detta kom upp som motion 
inför fullmäktige 2015 och SSRKs huvudstyrelse har fått i uppdrag att ta fram hur ett 
delat SSRK skulle kunna se ut och vi måste förbereda oss på hur vi ser på det.  

- Framtidens Tollarklubb. Driva ett arbete för att stärka Tollarklubbens 
Aktivitesgrupper ute i landet, en arbetsgrupp tillsätts för att utveckla och strukturera 
upp detta arbete.  

 
 
§ 176 Nästa möte måndag 8/2 kl. 19.00 
 
§ 177 Ordförande avslutade mötet 
 
 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
    Therese Knutsson                                                               
                                   
  


