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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte,  20170404 

 

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

Åsa Roosqvist, Per Wigforss, Helena Näslund, Marina Johnsson, Therese 
Knutsson, Gunliz Bengtsson, Carina Boijertz, Mats Gunnarsson 
Anmält förhinder: Debbie Hansson  

                        
§ 13             Dagordningen godkändes.           
 
§ 14              Som justerare valdes GunLiz Bengtsson 
 
§ 15               Föregående mötesprotokoll                   

Föregående protokoll, det konstituerande mötet, lades till handlingarna. 
 
§ 16             Skrivelser in:    

 Inbjudan till jakthundsparader både i Ramsele och Åkulla. Tollarklubblen 
kommer inte att delta på dessa mässor och heller ej i rasparaden. 
  

 Medlem från annat land som skickat en förfrågan hur Tollarklubben ställer 
sig angående avel med en hund som har fått ögondiagnosen, irishypoplasi, 
en ögondiagnos med icke känd arvsgång. Avelsansvarig svarar 
medlemmen att vi ej sett denna sjukdom i Sverige och vilka 
försiktighetsåtgärder vi rekommenderar. 
 

 Förfrågan från medlem angående att ha en agilitymästare i varje klass. 
Förfrågan avslogs. 

 

§ 17               Skrivelser ut: 
 Anmälan styrelseuppgifter till SSRK och SKK. 

 
 Exteriöransvarig svarat SSRK angående officiella utställningar 2019. 

 
 Utvärdering av hälsoprogrammet för höftleder inskickat till SKK 

 
§ 18            Rapporter från alla ansvarsområden 
 
a.              Ordförande. Hyllar Marina Johnsson och Gunliz Bengtsson för deras insats 

i den uppskattade aktivitetshelg som ordnats för Tollarklubbens 
aktivitetsansvariga. Har anmält sig till SSRK:s funktionärsträff, kommer att 
delta endast lördag 22/4. På SSRK:s fullmäktige den 20-21 maj kommer 
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Tollarklubben att representeras av Mats Viker och Gunliz Bengtsson.  
 

b. Jaktansvarig: Många provtillfällen 2017 redan upplagda. 
 
c.             Sekreterare: Meddelat styrelseuppgifter till SKK och SSRK. 
                                                                                                      
d.            Kassör och medlemsansvarig: Genomgång av ekonomisk rapport. 
  
e.            Avelsansvarig: Genomgång av hälsostatistik 170101-170404 

Diskussion kring HD-index.  
 
Styrelsen beslutade att följa SKKs rekommendationer och förändrar 
avelspolicyn enligt nedan:  

                                          
Hundar med höftledsstatus A, B eller C får användas i avel, med 
rekommendationen att föräldradjurens genomsnittliga HD-index vid 
parningstillfället ska vara större än 100, d v s (index far + index mor)/2 > 
100. Denna rekommendation innebär att avkommorna förväntas få ett 
index för HD som är bättre än genomsnittet i rasen (referenspopulationen).  

 
Utländska avelshundar som saknar eget HD-index i SKKs Avelsdata ska ha 
HD-status A eller B i enlighet med tidigare regler. 

 
Ett preliminärt index över 100 är en rekommendation från SKK och medför 
inte några påföljder avseende registrering av avkommorna. I avelsarbetet 
är det många egenskaper rörande hälsa, mentalitet o s v som ska vägas in i 
avelsbeslutet. Av den anledningen kan uppfödare i vissa fall bedöma att det 
är motiverat att göra en parning som har ett något lägre HD-index än det 
rekommenderade med anledning av att föräldradjuren anses ha andra 
förtjänster som motiverar parningen. 
 
Styrelsen beslutade också 
För att förmedla valpar genom Tollarklubbens valpförmedling ska 
kombinationen ge avkommor som förväntas få ett index för HD som är 100 
eller högre. 

 
 
f.  Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet: Lyckad 

aktivitetsträff i Herrfallet 1-2/4 som önskas vara återkommande.  
Efterfrågades en lista över domare för apporteringstest. Jaktansvarig tar 
fram en sådan för att lägga ut på hemsidan. 
Efterfrågades en beskrivning över vad en aktivitetsansvarig förväntas göra 
och ansvara för. Aktivitetsansvarig tar fram ett förslag. 
Efterfrågades en beskrivning över hur Aktivitetsgruppernas ekonomi ska 
hanteras. Bör diskuteras vid ett styrelsemöte.  
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g. Informations och PRansvarig.  
 
h. RAS-ansvarig. Handlingsplan för RAS sammanställd och nya mål för 2017 

uppsatta. Styrelsen uppdrogs läsa och se över sina respektive uppdrag inför 
nästa möte. Handlingsplanen publiseras på hemsidan. 

 
i.   Specialenansvarig. En släpvagn kommer att införskaffas till material. 

Gunliz har sedan tidigare uppdraget att leta efter släp.  
 
Styrelsen beslutade att Styrelsens AU uppdrogs att ta beslut om köp när 
ett passande släp dyker upp för max 40 000 kr.  
 

 
För att kunna ha tollingjaktprov tre dagar och dessutom kunna använda 
våra tollingjaktdomare som även vill starta, så kommer jaktproven på 
Specialen att bli tre separata prov i SSRKprov. Som deltagare erbjuds man 
dock endast möjlighet att starta en (1) gång. Lottning av dag kommer, 
precis som tidigare, att ske. Eventuellt kan antalet startande i öppenklass 
komma att begränsas. 
 
Ny hemsida för Tollarspecialen. Anmälan är öppen. 

 
j. Exteriöransvarig. Inget att rapportera 
                    
§ 19            TOLLAREN . Inget att rapportera 
  
§ 20              Klubbens hemsida Inget att rapportera 
  
§ 21            Arbetsgrupper  

 Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar: Arbetet 
fortsätter. 

 
§ 22           Övriga frågor    

 Representant för Tollarklubben på SSRKs fullmäktige den 20-21/5: Mats 
Viker och Gunliz Bengtsson 
 

 Attest och beslutsordning samt Arbetsordning för styrelsen för Nova Scotia 
Duck Tolling Retrieverklubben läses inför nästa styrelsemöte för 
diskussion och fastställande. 
 

 Tollarklubben anmält deltagande med bland annat tollinguppvisning vid 
Jakt- och Fiskemässan på Bosjökloster sista helgen i augusti 2017. 

 
§ 23              Nästa styrelsemöte  Måndag 1 maj kl. 19.00 
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§ 24                Ordförande avslutade mötet.  
 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
    GunLiz Bengtsson                                                                
  
  


