
 

Sidan 1 av 3 

 

   

 

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20160208 

 

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

Ulla Nilsson, Åsa Roosqvist, Marina Johnsson, Per Wigforss,  Tina Byrsell, 
Anita Wahlberg.  
Anslöt vid § 182: Gunliz Bengtsson,  

        Anslöt vid § 189: Carina Boijertz 
Anmält förhinder: Therese Knutsson, 

 
 
                    
§ 180       Dagordningen godkändes.           
 
§ 181     Som justerare valdes Per Wigforss 
 
§ 182     Föregående mötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna 
 

§ 183   Skrivelser in:    
 En förfrågan från SSRKs arbetsgrupp: Hur skulle en retrieverklubb i Sverige 

kunna vara organiserad? Medlemmar och styrelsen kan lämna in synpunkter och 
förslag senast ¼. Vi beslutade att publicera denna på hemsidan med 
uppmaning att lämna synpunkter till styrelsen. 

 Inbjudan för uppfödare och hanhundsägare att delta i SKKs utbildningsdag om 
index för HD och ED. Inbjudan är publicerad på hemsidan.   

 Mail från Holland med förfrågan angående Tollarspecialen 2016 
 Information och statistik angående FB-R 2014-2015 från SSRKs Kommitté för 

Funktionsbeskrivning Retriever 
 SKK informerat angående Ändringar i Regler och riktlinjer för utbildning av 

exteriördomare 
 Info från SKK att nu ligger Tollarnas 200-analys från SKKs Beteende- och 

personlighetsbeskrivning hund, BPH, på SKKs Hundrasguide; 
http://www.skk.se/sv/hundraser/. Vi beslöt publicera detta på hemsidan. 

 

§ 184      Skrivelser ut. :   
 Alla 2015:s styrelseprotokoll skickade till ssrk för arkivering. 

 
§ 185      Rapporter från alla ansvarsområden 
 

http://www.skk.se/sv/hundraser/
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a.     Ordförande  Verksamhetsplan, verksamhetsberättelse under 
färdigställande.  
 
b. Jaktansvarig Erhållit två apporteringstestsprotokoll.  
SSRK HS har fastställt anvisningar för Tollingjakt, (ersätter tidigare RoA). Dessa 
publiceras på hemsidan.  
 
c.   Sekreterare:  Planering inför årsmötet pågår 
                                                                                                                        
d.              Kassör  Förslag till bokslut föreligger. Intäkterna är högre än budgeterat. 
Kostnaderna är också betydligt lägre än budgeterat. Resultatet uppgår till en förslust om 
15 tkr. Dock föreligger en budgeterad nedskrivning av delar av Tollarbutiken om ca 15 
tkr, utan denna hade resultatet varit +/- 0 kr.  
Dialog pågår med revisorerna om revision.  
 
e.            Avelsansvarig.  

 Löpande hälsostatistik presenterades. En tollare ur en DE carrier x Carrier 
kombination har kommit ut med Affected.  

 Under våren (april) kommer det att i Stockholmstrakten hållas utbildning för 
uppfödare för raser som har HD-index. 

 En tollarkennel är försedd med registreringsförbud i tre år, utslag från SKKs 
Disciplinnämnd. 

 
f.  Mentalitets- och funktionsansvarig En ”Tollarperson” söks för att ingå i 
arbetsgruppen för FBR. Marina undersöker vidare.  
 
g. Utbildningsansvarig - inget att rapportera 
 
h. RAS-ansvarig. Vid genomgång av RAS bör alla tankar kring olika 
sjukdomar beaktas  
 
i.   Aktivitets- och medlemsansvarig.  En valpmedlem där uppfödaren betalt 
men medlemmen ej fått medlemskap, klubben kommer att stå för kostnaden detta år 
som kompensation..  
 
j.              Exteriöransvarig  Justerar listan för examinationsdomare  
 
§ 186       Tollarspecialen Gunliz och Carina ska besöka Karlsborg till helgen och 
träffa aktivitetsgruppen. Återkoppling till tidigare diskussion kring hur vi kan förändra 
utställningen på specialen för att effektivisera och förkorta tiden på utställningen.  
 
§ 187         TOLLAREN  Tillbakablick Tollarklubben 30 år, vi har ställt frågan. 
 
§ 188          Klubbens hemsida  ev. ny webmaster på gång 
 
§ 189          Arbetsgrupper  
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 Specialengruppen-  åker till träff i Karlsborg i helgen.  
 Engagera uppfödare för fler medlemmar -  diskussion kring förslag som 

klubben kan erbjuda uppfödare som ger valpmedlemskap 
 Sponsorer -. annons ute efter intresserade medlemmar att ingå i denna grupp 

 
 
§ 190         Övriga frågor   inga övriga frågor 
 
§ 191          Nästa styrelsemöte lördag den 12/3 efter klubbmötet, det konstituerande 
mötet.  
 
§ 192           Ordförande avslutade mötet  
 

 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
                          Per Wigforss                                                                
  
  


