Sidan 1 av 4

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll från styrelsemöte 20180910
§ 54

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 55
Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena
Näslund, Mats Gunnarsson, Per Wigforss, Marina Johnsson, Carina Boijertz,
Therese Knutsson och Debbie Hansson
Anmält förhinder: Gunliz Bengtsson
§ 56

Dagordningen godkändes.

§ 57

Som justerare valdes Per Wigforss

§ 58


§ 59









Föregående mötesprotokoll
Avelsansvarig om frågan angående om Herediärt fri och DNA-testad
jämställs, Ja det gör det, hur många generationer detta kommer att
gälla kommer Tollarklubben att följa de som SKKs kommande
riktlinjer. Avelsansvarig mailar medlemmen.
Skrivelser in:
Remiss tollingjaktprovsdomare har inkommit nu -. (Från tidigare
möte: Beslut att vi tillstyrker när den kommer. Sekreteraren
ansvarar.)
Fråga från medlem angående HD-index och skrivningen på
valpförmedlingens sida. Vi kommer att uppdatera valpförmedlingens
sida, att planera utifrån avelsindex 100 är fortfarande en
rekommendation, men vi följer och hänvisar till SKKs
rekommendationer. Avelsansvarig uppdrogs att svara.
Inbjudan Stockholm HundMässa, sekreteraren anmäler, Mats Viker
står som kontaktperson.
Nominera till Hamiltonplakett (SKK) detta funderar vi på att tar
beslut nästa möte, alla funderar på nomineringar till nästa
styrelsemöte.
Ny auktoriserad exteriördomare
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Skrivelse från medlem ang agility på specialen - diskuteras på ett
fysiskt möte då Tollarspecialen diskuteras.
Skrivelse från Goldenklubben angående WT som officiell
Tävlingsform där de önskar att Tollarklubben skriver under. Vi
beslutar att inte skriva under med motivering att jaktprov är en
avelsutvärdering inte en tävlingsform.

§ 60

Skrivelser ut:

§ 61

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande: SKKs medlemstidning Hundsport ger fel signaler
angående rasernas framtid när tidningen delas i två delar, en jakt och en
utställning. Ordförande skickar en skrivelse kring detta till SSRK med kopia
till övriga rasklubbar.
b.

Jaktansvarig:
20 prov hittills i år.
-17%
321 starter
145 st NKL 44% till pris
124 st ÖKL 48% till pris
52 st Elit 58% till pris

24 prov 2017
365 starter 2017
-12%
164 st NKL
55% till pris 2017
146 st ÖKL
51% till pris 2017
55 st Elit 47% till pris 2017

c.
Sekreterare:
Bokat hotell för de fysiska mötena 19-20 oktober samt 12-13 januari,
Malmö.
d.
Kassör och medlemsansvarig:
Genomgång av balansrapport. (Från tidigare möte: Beställa jaktpins)
e.
Avelsansvarig:
Genomgång av månadsrapport med rullande hälsostatistik, antalet
deltagare på BPH/MH
f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet:
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MH - 47 deltagare, 16 hanar samt 31 tikar. Samtliga med känd MH status
BPH - 70 deltagare, 29 hanar samt 39 tikar. 68 st har genomförd BPH
status, varav 2 st är norsk registrerade tikar. 0+2 har avbrutet BPH, brutet
av beskrivaren pga rädsla
FB-R - 13 deltagare, 7 hanar samt 6 tikar. Samtliga med genomförd FB-R
g.

Informations och PR-ansvarig.
(TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Kontaktar Agria för att förlänga kontraktet.
Från tidigare möte: Förslag att i Tollaren uppmärksamma de uppfödare
som bjuder sina valpköpare på medlemsavgiften.
h.
RAS-ansvarig.
Förbereder inför fysiskt möte med gruppen för RAS-revideringen
i.

Specialenansvarig. inget att rapportera

j.
Exteriöransvarig.
Bokar domare till Tollarspecialen 2019 (5 klara) samt även någon till 2020.
§ 62 Diskussionspunkter:
 Fysiskt möte 20-21/10 som ska handla om RAS samt Tollarspecialen.
Flera i styrelsen som ej kan närvara denna helg. Byte av datum till 12/2019
§ 63

Arbetsgrupper



Grupp kring RAS-revideringen.



Apporteringstest/FB-R: Inget att rapportera.

§ 64


Övriga frågor
Fysiska möten: Upplands Väsby bokat 20-21/10 flyttas till 1-2/12.
Malmö (St: Jörgen) bokat 12-13/1
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My Dog - Tollarklubben har skickat en fråga om att bara bemanna två
dagar, de dagar som Tollarna ställs ut, inget svar på detta har kommit.
Sista anmälningsdag för rasmonter är 29/10.

.
§ 65

Nästa styrelsemöte Måndag den 8 Oktober

§ 66

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-----------------------------------------Mats Viker, ordförande

-----------------------------------------Per Wigforss

