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Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2018 
 
Styrelsen avser att ha 8-10 protokollförda möten under kommande verksamhetsår. 
Minst 3-4 av dessa kommer att vara fysiska möten, övriga via telefon. Styrelsen 
kommer att diskutera formerna för genomförande styrelsemöten, samt hur vi kan 
effektivisera framförallt telefonmöten. Mellan styrelsemöten beslutar AU i akuta 
frågor.  
 
Vårt ordinarie klubbmöte, årsmötet, genomförs 10 mars i Mölndal. Klubbstyrelsen har 
valt att förlägga klubbmötet 2018 i syfte att skapa möjlighet fler medlemmar från 
andra delar av landet än runt Mälardalen (då de klubbmötet genomförts i den delen 
av landet under många år) att delta på klubbmötet. 
 
Vid klubbmötet 2018 erbjuds medlemmarna att delta i en workshop med fokus på 
kommande revidering av RAS, Avelspolicy och Valpförmedlingsregler. Liz-Beth 
Liljeqvist, ordförande i VAKK (Västra Kennelklubben) kommer att delta som 
moderator i workshopen.  
 
Tollarspecialen 2018 hålls på Muskö i Stockholms skärgård 2-5 augusti. 
Tollarmästare och Juniortollarmästare kommer att utses på officiellt tollingjaktprov 
samt inofficell utställning arrangerade av Tollarklubben.  
 
Lagkampen 2018 arrangeras av Sydtollarna 11-12 maj 2018 i Röstånga i Skåne.  
 
Styrelsen ska verka för ett gott samarbete med SSRK, SKK samt övriga svenska 
retrieverklubbar. 
 
Tollarklubben kommer att delta i SSRKs Representantskapsmöte i maj 2018.  
 
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. 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 under 2017 lyckats fastställa plats för Tollarspecialen för såväl 2018 
som 2019. Under 2018 är avsikten att fastställa var Tollarspecialen ska gå av stapeln 
2020.  



  
Vid klubbmötet 2018 startar arbetet med att genomföra en revidering av RAS, samt i 
förlängningen även Avelspolicy och Valpförmedlingsregler.  
 
Under året kommer styrelsen att se över klubbens långtidsplan. 
 
Under året kommer klubbstyrelsen diskutera hur klubben ska förhålla sig till SSRKs 
FB-R, Funktionsbeskrivning retriever, eftersom antalet Tollare som beskrivs är 
mycket få. Till det kommer en diskussion föras om hur klubben ska förhålla sig till 
klubbens Apporteringstest, eftersom det under 2017 endast inrapporterades två (2) 
resultat. Dessa diskussioner ska givetvis föras med alla medlemmar som är 
intresserade. 
 
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 2018 särskilt följa utvecklingen av 
test- och forskningsresultat kring DE. Vidare kommer övriga sjukdomar att diskuteras 
för eventuella åtgärder från klubbens sida. 
 
I klubbens budget för 2018 är avsatt medel för att under året kunna stötta forskning 
eller liknande verksamhet för rasens framtida välbefinnande.  
 
Styrelsen kommer fortsatt att skicka ut brev till alla uppfödare med information och 
statistik om avel och hälsa för rasen. 
 
Under 2017 startades ett ett arbete för att stärka och utveckla arbetet med 
aktivitetsgrupperna i landet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018. Under året 
planeras för att hålla ett inspirations- och erfarenhetsutbytesmöte med 
aktivitetsansvariga. 
 
Arbete fortsätter för att öka antalet medlemmar till klubben. Detta görs främst genom 
att skicka informationsblad, klubbdekal och give-away till alla uppfödare med 
valpkullar, som dessa sedan kan ge vidare till alla valpköpare. Under början av 2018 
görs ett inköp av nytt material som give-away. 
 
Under 2018 förväntas en 500-analys från BPH. Information om denna kommer att 
delges klubbens medlemmar och uppfödare. 
 
En av de största utmaningarna med att arrangera Tollarpecialen är att få utbildade 
funktionärer för utställningen. Klubbstyrelsen avsätter därför medel för utbildning av 
ansvariga, dvs CUA och kommissarie, för utställning.  
 
Under 2018 kommer ett arbete genomföras för att säkerställa att klubben hanterar 
personuppgifter i enlighet med de krav som den nya Dataskyddsförordning (GDPR – 
General Data Protection Regulation) som träder i kraft 25 maj 2018. 
 
Under 2018 kommer klubbstyrelsen ta fram en plan för hur klubbens samlade medel 
ska dels förvaltas på bästa vis samt hur de ska nyttjas för klubbens och tollarens 
bästa. 


