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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20181201-181202
§ 80

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 81
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Mats Gunnarsson, Per Wigforss, Marina
Johnsson, Carina Boijertz, Therese Knutsson Helena Näslund och Gunliz
Bengtsson Anmält förhinder: Debbie Hansson
§ 82

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 83

Som justerare valdes Carina Boijertz

§84

Föregående mötesprotokoll



§ 85


§ 86



§ 87

Föregående protokoll diskuterades och lades till handlingarna
Skrivelser in:
Skrivelse från SKK angående personer som ej får inneha medlemskap
i en SKK-ansluten klubb med uppmaning att kontrollera våra
medlemsregister. Kassören uppdrogs se över detta.
Skrivelser ut:
förlängt avtal med Agria för 2019 och 2020.
Svarat SKK angående officiella utställningar 2021
Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande: inget svar från SSRK på skrivelsen angående
tidningen Hundsports uppdelning av i olika delar, men enligt SSRK HS
protokoll är de eniga med oss.
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b.
Jaktansvarig: Summering av 2018: Antalet starter på
tollingjaktprov är 432, varav 189 i nybörjarklass där 46% gått till pris. I
öppenklass genomfördes 186 starter och 44% av dessa gick till pris. I
elitklass genomfördes 77 starter och 60% ledde till pris. På B-prov har
tollarna totalt gjort 24 starter och resultatet där är 50% till pris. 4 praktiska
prov har genomförts varav 3 st blev godkända.
Jaktansvarig har deltagit i fysiskt möte med tollingjaktprovskommittén:där
förslag tagits fram inför regelrevidering av tollingjaktproven. Även
styrelsen diskuterade förslaget av regelförändringar och de synpunkter
som vi kom fram till kommer att presenteras som svar på remissen.
Tollingjaktprovsdomarkonferensen i april diskuterades samt en
utbildningsplan för tollingjaktprovsdomare.
Förslag att jaktansvarig formulera en text till Tollaren om hur många
anmälda hundar som får plats och får starta på TJP
c.

Sekreterare: Kallesle till Klubbmötet 2019 utskickad.

d.
Kassör och medlemsansvarig: Genomgång av ekonomisk
rapport. Kontot SKKs medlemshantering har ökat med 20 tusen som vi ej
förstår. Kassör undersöker.
Attest och Beslutsordning: diskussion kring hur utbetalningar och
attesteringar kan förbättras. Även diskussion kring publicering av nya
medlemmar i tidningen.
e.
Avelsansvarig: Genomgång av rullande hälsodata. Ny
publicering av “barn-barnslista” med inavelsgrad tom 10 generationer är på
gång. Diskussion kring Forskningspengarna, vi fortsätter på januarimötet
med denna.
f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet:
Deltagit på infomöte angående pilotprojekt angående mentalindex.
Tollarklubben kommer efter enhetligt beslut av styrelsen delta i
pilotprojektet. Mentalitetsansvarig uppdrogs svara SKK detta. Information
kring Mentalindex kommer att publiceras i Tollaren. Förslag också att
promota BPH i valpköparbrevet.
Aktivitetsgrupperna: nästa aktivitetsträff i Värmland för aktiva ansvariga.
Även framhålla förslaget att anordna prova-på prov i aktivitetsgruppen.
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g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens
hemsida)
Både nya medlemmar samt vilka kennlar som skänkt medlemskap ska
publiceras i Tollaren. Sponsorer: vi behöver nya utställningstält till nästa
års tollarspecial. Kan vi knyta an en fysisk person utanför styrelsen som kan
ha hand om marknadsföring etc?
h.

RAS-ansvarig. info om ras kommer i punkt nedan.

i.
Specialenansvarig. Tollarspecialen 2019 i Dalarna, Sälen. Vi
kommer att behöva utöka antalet utställningsdomare till 6. Ansvariga för
agilityn saknas.
j.

Exteriöransvarig. Svarat angående officiella utställningar.

§ 88

Diskussionspunkter:



SSRKs fullmäktige 2019: Tollarklubben kommer att ha två eller tre
mandat på fullmäktige. Ordförande samt Jaktansvarig deltar.
Genomgång av de 7 motioner som inkommit och styrelsen
formulerade förslag till ståndpunkt samt motivering, dessa
presenteras på klubbmötet.



genomgång av RAS:
o Presentation av utveckling av struktur och layout för nya RASdokumentet samt genomgång av de revideringar och
förändrade mål, formulerade utifrån utvärdering - vad har
hänt? samt de uppnådda mål som hittills genomförts.
Mål är att ha en diskussionsdag med medlemmarna under 2019
för att förankra dokumentet och att dokumentet är klart för
granskning hos SKK 2020. Styrelsen uppdrogs läsa igenom
materialet så som det ser ut idag (och även det “gamla” och
komma med synpunkter) inför januarimötet.

o

Valpförmedling: Förslag att lägga ner valpförmedlingen.
Motivering för detta är två skäl: 1. att Tollarklubben ej tar
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ansvar för valpkullarna samt 2. att följa SKKs
rekommendationer, att inte ha valpförmedling.
Istället är förslaget att utveckla uppfödarlistan samt ha
hänvisning till “Köpa hund.se”.

o

Utvärdering av avelsverktyg för funktionalitet: Varken
Apporteringstest eller FB-R uppfyller i dagsläget alla kriterier
för att vara ett utvärderande avelsverktyg. Förslag att dessa tas
bort i skrivningar.



Tollarspecialens organisation: En revidering/ omorganisation behövs
då strukturen för organisationen inte fungerar i skarpt läge. Ansvaret
och det mesta arbetet landar på ett fåtal personer. Förslag till ny
struktur och genomgång av arbetsordning behöver tas fram.
Ordförande kommer att publicera en text i Tollaren nr 4 2018 om
nytänk med en uppmaning till intresserade att anmäla intresse om att
ingå i organisationen utifrån olika områden. En arbetsgrupp
bestående av Specialengruppen samt Tollarklubbens ordförande
träffas och tittar på detta.



Apporteringstest - i Tollarklubbens regi? En arbetsgrupp har
diskuterat för och nackdelar och förslag är att helt ta bort
apporteringstestet. Istället uppmuntra aktivitetsgrupperna att ordna
momentträning, prova-på prov samt att testa olika viltslag på
träningar. Styrelsen skriver en proposition kring detta.

§ 89
Klubbmöte 2019 - Kallelse ute i Tollaren nr 4 2018, publiceras
även på fb och på hemsidan. Upplägg som tidigare - mingel med fika sedan
klubbmöte enligt stadgarna. Eftermiddagen spinner vi vidare på
avelsutvärderingsbiten med paneldebatt utifrån temat
“Hur kan framtidens tollingjaktprov se ut för att få bästa
avelsutvärderingen?”. Ordförande bjuder in till panelen. Diskussion kring
inkomna motioner. En påminnelse om nominering till Guldapporten
kommer ut på fb samt på hemsidan. Sekreteraren ansvarar.
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§ 90

Övriga frågor



Förslag att samla ihop “Tollarspecialens bloopers” och publicera i
Tollaren.



Styrelsemöten 2019: Diskussion kring dagordning och organisation
av styrelsemöten, att maila in sina rapporter inför telefonmötet så att
informationen inte behöver dras på mötet. Förslag fysiskt möte 5-6
oktober 2019.

§ 91

Nästa styrelsemöte i Malmö 12-13/1 2019

§ 92

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

