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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte i Kosta 20161029-30 

 

 
§113           Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
§ 114 Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Marina Johnsson, 

Helena Näslund, Gunliz Bengtsson, Mats Gunnarsson, Per Wigforss, Debbie 
Hansson, Carina Boijertz, Åsa Roosqvist 

 
§ 115 Dagordningen godkändes 
 
§ 116 Som justerare valdes Mats Gunnarsson 
 
§ 117 Föregående protokoll: Exteriöransvarig har ej kunnat svara SSRK 

angående ny exteriördomare, återbetalning från SSRK angående 
stamboksavgifter– se inkomna skrivelser 

 
§ 118 Inkomna skrivelser: 

 Remiss framtida retrieverklubb 

 Mail från medlem angående Tollarspecialen 

 Mail avseende kreditering stamboksavgifter BPH 2016, 2 450 kr 

 Mail avseende kreditering stamboksavgifter BPH 2016, 12 240 kr 

 Ansökan om utökat rasregister, Birgitta Svarstad 

 Beslut från SKK/KHM/BPH-grupp, om att Tollarklubbens arrangörskap för BPH 

upphört 2016-10-05 

 Inbjudan från SSRK till retrieverjaktprovsdomarkonferens 25-26 februari 2017 

 Mail från föregående kassör angående specialen. 

 

§119 Utgående skrivelser: 
 Anmält intresse till avelskonferens för SSRKs rasklubbar. 

 Konversation med medlem angående Tollarspecialen, efter fråga via mail. 

 
§120 Rapporter från alla ansvarsområden 

a) Ordförande: Vår skrivelse till SSRK HS angående ändrade WT-regler har 

behandlats men svar till oss har ännu ej kommit. Ordförande har påbörjat en ny 

skrivelse kring detta, att hänsyn i regler ska tagas till alla retrieverformerna. 

 

b)  Jaktansvarig: Inbjudan till retrieverjaktprovsdomarkonferens i februari. 

Rasklubbarna erbjuds delta söndag efter lunch. Jaktansvarig hör om våra 

tollingjaktprovsdomare har fått dessa. Kan jaktansvarig ej närvara vid denna 
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konferens ersätts han av ordförande 

 

c) Sekreterare: Anmält intresse till avelskonferens för SSRKs rasklubbar. 

Mailkonferens kring detta, där vi uppmanas komma med förslag på ämnen till 

konferensen.  

 

d) Kassör: Återbetalning från SSRK, krediteringar. Genomgång av ekonomisk 

rapport.  

Vi beslutar att kassören ges mandat att hantera klubbens konton på ett så 

enkelt sätt som möjligt. 

 

e) Avelsansvarig: Genomgång av avelsanvarigs rapport. HD-statistik på årsbasis, 

ligger ungefär lika som 2015. ED: fler fall i år än tidigare. 

 

f) Mentalitets- och funktionsansvarig: Samordnar överflytt av BPH-banan från 

Märsta till Bro-Håbo. 

  

g) PR och informationsansvarig: Beställer vepa att använda i Stockholm, Tre roll-

ups/affischer  finns i Göteborg. Utkast för broschyr klar. Överblivna av 

RoyalCanins sponsrade ryggsäckar från Tollarspecialen tas med till klubbmötet. 

 

h) RAS-ansvarig: Mätningen av tollare på Tollarspecialen, 302 hundar mätta. 

Sammanställningen presenterades för styrelsen och detta underlag finns för 

framtida tendenser inom RAS. Sammanställningen kommer att offentliggöras i 

klubben. 

Har varit på utbildning för avelsfunktionärer där mycket handlade just om RAS. 

Utskick av nyckelband till uppfödare sker frekvent, till alla nyregistrerade valpar. 

 

i) Aktivitets- och medlemsansvarige: Vill anordna en inspirations-

utbildningshelg, lunch-lunch med instruktör/ informatör för aktivitetsansvariga 

våren 2017. Gunliz kommer att höra med aktivitetsansvariga om intresse för 

detta finns.  

 

j) Exteriöransvarig: En förfrågan om utökat rasregister från Birgitta Svarstad, 

samt en del inkomna utställningskritiker. 

§ 120 Tollarspecialen. Diskussion kring specialerna 2017, 2018 och 2019. Svårt 
att få till fasta ställen för specialen. Vår vision är att iaf ha platserna klara 
två år i förväg så att nästa års arrangörer kan finnas med redan året innan. 
Förslag att utöka antalet utställningsdomare till 6 st. 
En övergripande ansvarig till utställningen samt en agilityansvarig 
sökes till Specialengruppen! Arbetsbeskrivningar för dessa poster tas 
fram. Annonsering kommer att ske på sociala medier.  
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Materialet från specialen finns fortfarande i Forsvik. Hanteringen av 
materialet en fråga som återkommer årligen. Ett förslag är att köpa in en 
släpvagn där materialet kan förvaras i och fraktas runt med. Vi kollar upp 
priser för inköp, skatt och försäkring. 

 
§ 121 Tollaren – nytt nummer innan jul 
 
§ 122 Klubbens hemsida –  Ska uppdateras med profilering av 

kennlar/uppfödare som är medlemmar. 
 
§ 123 Arbetsgrupper: 

Att få fler valpköpare som medlemmar:  

 Fortsatt med utskick till nyregistrerade kullar,  

 Infobroschyr på gång, kommer att finnas både som nedladdningsbar pdf på 

hemsidan, samt tryckt att skicka till uppfödare som ej är medlemmar (samt att 

kunna delas ut på mässor). 

 Infobrevet nr 2, till uppfödare på gång. Förslag att detta även ska publiceras på 

hemsidan. 

§ 124 Övriga frågor: 
 Tollarbutiken – förvaring av material? Vi beslöt sälja RAS-böckerna för 50 kr på 

Stockolm Hundmässa. 

 Klubbmötet 11 mars bokas på Scandic, Upplands Väsby 

 Fysiskt styrelsemöte 14-15 januari 2017 på Scandic Upplands Väsby. 

 Nästa styrelsemöte måndag 5 december, telefonmöte. 

§ 125 Styrelsens sammansättning 2017,  
Vi beslöt att införa posten ”Tollarspecialenansvarig”.  
Posten ”Aktivitets- och medlemsansvarig” delas, medlemsansvaret läggs i 
kassörens roll. Aktivitetsansvaret flyttas till ”Mentalitets- och 
Funktionsansvarig”, den posten döps om till ”Aktivitets- och 
mentalitetsansvarig”.  Arbetsbeskrivning för dessa poster är på gång. 

 
§ 126 Diskussion kring remissen angående ev framtida Retrieverklubb. 

Svaret ska vara inne senast 11/11. Sammanställning av diskussionen och 
vårt remisssvar kommer att publiceras på hemsidan. 

  
  
 
§ 127           Ordförande avslutade mötet  
 
 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
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-----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
                          Mats Gunnarsson                                                                
  
  


