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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 20150413

§35

Ordförande öppnade mötet

§36

Dagordningen godkändes.

§37

Beslutsmässighet.
Beslutsmässighet föreligger.
Närvarande: Mats Viker, Therese Knutsson, Carina Boijertz, Ulla Nilsson,
Marina Johnsson, Åsa Roosqvist, Anita Wahlberg, Per Wigforss. Gunliz
Bengtsson anslöt under §40 Anmält förhinder: Tina Byrsell.

§38

Som justerare valdes Carina Boijertz.

§ 39

Föregående mötesprotokoll.
Det konstituerande mötet:
Som datum till 2016 års klubbmöte bestämdes lördag den 12/3. Vi beslöt att
på nästa möte diskutera hur vi kan få fler medlemmar intresserade av
delta på klubbmötet.
Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 40

Skrivelser in
Utlåtande från SKK över granskat o fastställt RAS, vi hade redan fått info via
föregående RAS-ansvarig, sparas för vidare arbete med RAS.
En förfrågan att HD-index införs för Tollarna from årsskiftet 2015/2016 som
en del för att få en effektiv avelsvärdering, Vi beslöt att ställa oss positiva
till detta. Sekreteraren svarar.
En förfrågan om utökat rasregister, Vi beslöt att ställa oss positiva till
detta. Sekreteraren skickar svar.
Vi har av en uppfödare fått in en förfrågan om bidrag till undersökning,
provtagning samt obduktion vad gäller sjukdomen Degenerativ encefalopati,
DE, Eftersom detta är den tredje hunden i samma kull där denna
sjukdom konstaterats och dessa resultat kommer att vara värdefulla för
forskningen kring denna sjukdom, beslutar Tollarklubben att stötta
obduktionen och hantering av provtagning i enlighet med uppfödarens
och forskarnas önskemål för att främja forskningen avseende DE.
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Ordförande få i uppdrag att söka bidrag från SSRK med en särskild
skrivelse. Detta gäller endast denna hund och avser att ta fram
erforderligt material för forskning om sjukdomen.
Inbjudan till avelskonferens från SSRK.
Mailförslag från medlem ang guldapporten, inget sistadatum för nominering
finns utsatt på hemsidan. Styrelsen åtar sig att uppdatera detta, både sista
datum för motioner och Guldapporten.
Skrivelse från SSRK Östergötland ang uttalande i fb-grupp av ledamot i SSRKs
HS som om sin positiva syn på att dela SSRK i en spaniel o en reteriverklubb.
SSRK Östergötland har skickat en förfrågan till Tollarklubben om att ställa sig
bakom den skrivelse som kräver hans avgång. Styrelsen anser att uttala sig
på detta vis av en förtroendevald är olämpligt och att det bör påtalas för
vederbörande men att det är revisorernas och valberedningens beslut
om vidare hantering. Ordförande svarar SSRK Östergötland.
Inbjudan retrieverklubbträff 5/9, sista anmälan i aug.
§ 41
Skrivelser ut.
Tollarklubbens yttrande om utbildning av jaktprovsdomare, tollingjakt.
Svar på mail ang DE, med förfrågan om ungefärlig kostnad samt meddelat att
vi ska behandla det på detta möte.
§ 42

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande
Genomgång av motioner till SSRK Fullmäktige.
Deltar på funktionärsträff 18-19/4.

b.

Jaktansvarig
Fortsätter att vidarebefordra alla hundar godkända på apporteringstest till
hemsidan.
En förkortad version av domarmötet är på gång till Tollaren, skrivs
tillsammans med Leif Gustavsson.
Kommer att delta på SSRKs fullmäktige tillsammans med ordförande

c.

Sekreterare
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Skrivelser in och ut.
d.

Kassör
Ekonomiska rapport för årets första två månader gicks igenom.
Dåligt med intäkter pga obalans i medlemsintäkter beroende på rullande
medlemskap.
Klubbens mastercardkort förvaras av ordförande. Kassören kontaktar den
fd ordförande för klipp av gammalt kort och ordnar nytt kort till den
nya ordförande.

e.

Avelsansvarig
Inbjudan från SSRK till avelskonferens 9/5, som avelsansvarig kommer att gå
på.
Har gått igenom SKKs avelskommiténs samt Uppfödarkommiténs protokoll
möten.
En valpregistrering online, en arbetsgrupp tar fram detta.
Forsknings- och avelskonferens i november.
Delägareskap av hane ska from ⅓ 2015 gälla mellan två jämbördiga, dvs två
uppfödare. För övrigt gäller köpeavtal med bibehållen avelsrätt eller
Fodervärdsavtal.
Redovisning av HD och ED, ögon statistik samt nytillkomna kennelnamn för
Tollare, från årsskiftet fram till dagens datum.
Angående forskningen runt DE, så har en Kanadensisk tollare som skickades
till Missouri för obduktion ang. sjukdomen DE konstaterats ha OBS (Organic
Brain Disorder), en form av demensförändring i hjärnan.

f.

Mentalitets- och funktionsansvarig
Ny information om FB-R som redan ligger ute på vår hemsida.
Kalibreringshelg bokad 25-26 April på Kydingeholm i Uppland.

g.

Utbildningsansvarig
Inget att rapportera.

h.

RAS-ansvarig
Inget att rapportera.
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i.

Aktivitets- och medlemsansvarig
Vi har fått förfrågningar från valpköpare som ej finns registrerade.
Medlemsansvarig kontaktar uppfödaren.

j.

Exteriöransvarig
Haft möte idag med Bertil Lundgren och Helen Häggström på Scandic
Upplands Väsby ang Exteriördomarkonferensen i september.
Diskussion kring bedömning av höga vita strumpor, vad säger Tollarklubben
om detta? Exteriöransvarig kontaktar den Kanadensiska Tollarklubben
eftersom denna fråga kommer att komma upp på konferensen.
Är utställningskritiker användbara för avelsarbetet? Hur länge ska vi spara
på dessa? Exteriöransvarig ställer frågan till avelsansvarig och fd
avelsansvarig.

§ 43

Tollarspecialen
En domare lämnade sin reseräkning nu i april 2015 från 2014års special. Vi
beslutade att reseräkningar från specialen ska vara inne senast 30/9
samma år.
Den nya Specialenorganisationen presenteras i Tollaren och på hemsidan.
(Utbildningsansvarig ansvarar).
Specialenmöte ⅕ då sätts även budgeten för 2015 års special.
Besiktning av mark för Specialen 2016 kommer att ske, där Gunliz Bengtsson
deltar. Beslöts att Gunliz har rätt till reseersättning för att resa till och
från platsen.
Diskussion kring regelverk för årets viltspårstollare. Återupptas nästa möte.
Texten angående Viltspårstollartiteln till hemsidan och Tollaren revideras.
Sekreteraren kontaktar Annki Ahrlebrand.
Funderingar hur styrelsen kan visa upp sig och hur medlemmarna kan
komma i kontakt med oss. Diskussionen återupptas nästa möte.
Aktiviteter för aktivitetsgrupperna kommer att anordnas på torsdag em på
Specialen.

§ 44

TOLLAREN
Aktivitetsgrupperna ska vara kvar i tidningen, vi ber redaktionen ta fram
förslag hur man kan modernisera detta.
Till nästa nummer ska text om specialen in samt hur man anmäler.
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Förslag att lägga upp tidningen som PDF-flip på hemsidan.
Utbildningsansvarig kollar med webmaster om plats finns för detta.
§ 45

Klubbens hemsida
Sekreteraren ska få behörighet att lägga in protokoll direkt på hemsidan.
Alla ombeds hålla ögon öppna för det som behövs revideras.

§ 46

Tollarbutiken
Inget att rapportera

§ 47

Övriga frågor
Årshjul, vad ska finnas med? Alla ombeds tänka till till nästa möte.
SBK har en ny Alkoholpolicy, hur ser det ut inom SSRK? Kan vi ta fram ett
förslag? Ordförande tar med sig frågan till funktionärsmötet.
Delegationsordning, Ordförande tar fram ett förslag som vi diskuterar på
nästa möte.

§ 48

Nästa styrelsemöte
Måndag 11/5 kl. 19.00

§ 49

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Carina Boijertz

