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Styrelsen avser att ha 8-10 protokollförda möten under kommande verksamhetsår. 3-
4 av dessa kommer att vara fysiska möten, övriga via telefon. Mellan styrelsemöten 
beslutar AU i akuta frågor.  
 
Styrelsen kommer att se över och eventuellt förändra vilka roller och arbetsuppdrag 
respektive styrelseledamot och suppleant kommer att ha. Detta för att kunna 
effektivisera och fokusera styrelsens arbete. En ny roll som Ansvarig för 
Tollarspecialen avses inrättas. Medlemsfrågor flyttas till kassören och 
aktivitetsfrågorna flyttas till ansvarig för funktion om mentalitet.  
 
Vårt ordinarie klubbmöte, årsmötet, genomförs 11 mars i Upplands Väsby.  
 
Vid klubbmötet 2017 erbjuds medlemmarna ett seminarium avseende HD-index med 
tillhörande diskussion om hur nyttja HD-index i avelsarbetet. En föreläsning avses 
genomföras med hjälp av Erling Strandberg, Professor vid Institutionen för 
husdjursgenetik, Avdelningen för tillämpad genetik vid SLU. Styrelsen kommer efter 
klubbmötet besluta om en rekommendation om hur HD-index bör nyttjas i 
avelsarbetet. 
 
Tollarspecialen 2017 hålls i Halland 3-6 augusti. Eftersom intresset för 
Tollarspecialen är så stort utökas antalet dagar till att permanent inbegripa även 
torsdagen 3 augusti. 2017 års Tollarmästare och Juniortollarmästare kommer att 
utses på officiellt tollingjaktprov samt inofficell utställning arrangerade av 
Tollarklubben.  
 
Lagkampen 2017 arrangeras av Tollare i Väst 26-27 maj 2017 i Kungshamn.  
 
Styrelsen ska verka för ett gott samarbete med SSRK, SKK samt övriga svenska 
retrieverklubbar. 
 
Tollarklubben kommer att delta i SSRKs Fullmäktigemöte 20-21 maj 2017.  
 
Nytt regelverk avseende Tollingjaktprov träder i kraft 1 januari 2017 och gäller under 
fem år. 
 
Klubbens tidskrift Tollaren kommer som brukligt att utkomma med 4 nummer under 
året.  
 
Klubben kommer även under detta år att sprida information om rasen via sociala 
medier, som t.ex. klubbens hemsida www.tollarklubben.se samt klubbens sida på 
Facebook. 
 
Klubben har ambitionen att delta med rasmonter på MyDog, Stockholms hundmässa 
samt om den arrangeras även Bosjökloster jakt- och fiskemässa i Skåne. Det finns 
också en ambition om att delta i ytterligare någon hund- och jaktmässa i landets 
norra delar. Detta förutsätter dock att det finns frivilliga medlemmar som är villiga att 
hjälpa till med representation i rasmontrarna, samt att kostnaden för rasmonter inte är 
alltför dyr. 



 
Styrelsen avser fortsätta sitt arbete med att utveckla Tollarspecialen för att 
säkerställa att arrangemanget är genomförbart i olika delar av Sverige. Avsikten är 
att ha en central organisation som kan ta ett huvudansvar för flera specialer med 
hjälp av lokala organisationer. Genom denna organisation behöver inte varje ny 
arrangör ta allt ansvar utan får istället central hjälp.  
 
Styrelsen har för avsikt att försöka fastställa var Tollarspecialen ska gå av stapeln för 
minst två år framåt, vilket kommer ge nästkommande lokal arrangör möjlighet att ta 
till sig mycket kunskap redan innan de tar över. 
  
Under 2017 gjorde styrelsen en genomlysning och en uppföljning av mål och 
strategier av RAS, vilket har lett till en handlingsplan för hur arbeta vidare med att nå 
dessa mål, en handlingsplan som tagits fram i början av 2017. 
 
Under året kommer styrelsen att se över klubbens långtidsplan. 
 
Samarbetet med SSRK angående SSRKs FB-R, Funktionsbeskrivning retriever, 
fortsätter under året.  
 
Det är styrelsens förhoppning att forskningen kring de autoimmuna sjukdomarna 
(tollarsjukan) ska fortsätta i en positiv riktning. Styrelsen ska stötta och underlätta 
denna forskning på bästa sätt. Detta gäller även till exempel sjukdomen Degenerativ 
Encefalopati (DE). Styrelsen kommer även under 2017 särskilt följa utvecklingen av 
test- och forskningsresultat kring DE. Vidare kommer övriga sjukdomar att diskuteras 
för eventuella åtgärder från klubbens sida, 
 
Under 2017 kommer en analys göras av den hälsoenkät som genomfördes under 
2016. Framgent är ambitionen att göra riktade hälsoenkäter för specifika årskullar 
årsvis. 
 
Uppfödare som är medlemmar erbjuds att profilera sin kennel på klubbens hemsida.  
 
Styrelsen kommer att skicka ut brev till alla uppfödare med information om avel och 
hälsa för rasen. 
 
Under 2017 avses ett arbete utföras för att stärka och utveckla arbetet med 
aktivitetsgrupperna i landet. Under våren planeras för att hålla ett möte med distrikts- 
och aktivitetsansvariga. 
 
Arbete fortsätter för att öka antalet medlemmar till klubben, främst genom arbete i en 
arbetsgrupp i styrelsen. 
 
Under 2017 kommer styrelsen utvärdera om Tollarklubben ska köpa in en täckt 
släpvagn för att på ett smidigt sätt kunna lagra, frakta och hantera allt material som 
finns för Tollarspecialen.  
 
I klubbens budget för 2017 är avsatt medel för att under året kunna stötta forskning 
eller liknande verksamhet för rasens framtida välbefinnande.  


