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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll från styrelsemöte 20181008 

 

 
 
§ 67 Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§ 68 Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: 
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Mats Gunnarsson, Per Wigforss, Marina 
Johnsson, Carina Boijertz, Therese Knutsson och Gunliz Bengtsson 
Anmält förhinder: Helena Näslund och Debbie Hansson 
                       
§ 69            Dagordningen godkändes.           
 
§ 70        Som justerare valdes Mats Gunnarsson 
 
§ 71             Föregående mötesprotokoll  

 Föregående protokoll diskuterades och lades till handlingarna.  
 Inga nomineringar till Hamiltonplaketten. 

 
§ 72              Skrivelser in:    
 

 Förfrågan från SKK angående 2019:års medlemsavgifter 
 Skrivelse från SSRK: Kriterier - gemensamma krav för 

utställningsdomare som vill utöka sitt rasregister 
 
§ 73           Skrivelser ut:  

 tillstyrkt domarelevförfrågan 
 brev till SSRKs HS angående SKKs tidning “Hundsport” s eventuella 

uppdelning 
 Avelsansvarig har mailat valpförmedlaren angående fråga från 

medlem 
 Anmälan till Stockholm Hundmässa  

 
§ 74        Rapporter från alla ansvarsområden 
 
a.              Ordförande: inget att rapportera 
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b. Jaktansvarig:  
Tollingjaktkommittén har haft telefonmöte och diskuterade inkomna och 
egna förslag till önskvärda justeringar & korrigeringar i nuvarande SSRK 
Prov, samt förslag till nya funktioner samt i det nuvarande regelverket för 
tollingjaktprov. 
Vi fortsätter att inventera och sammanställa förslag till det kommande 
fysiska mötet lördagen den 24 november i Malmö.  
Tollingjaktprovsdomarkonferensen hålls den 13-14 april 2019. 
 
Angående diskussioner på sociala medier om ändringar av lottning regler 
på våra prov så har Sverker gått igenom samtliga prov under 2017 och 
2018 i SSRK Prov fram till Smålandsprovet 2018 - i denna sammanställning 
ingår inte de praktiska proven. 
  
# Under dessa två prov säsonger har det hittills genomförts 48 st 
tollingprov. 

# På dessa prov har det totalt funnits plats för 1035 starter, och totalt har 
846 hundar varit anmälda till dessa prov (alla dessa hundar kom inte till 
start, p.g.a. strykningar). Det fanns alltså nästan 200 möjligheter att starta 
och pröva sin hund, som inte fylldes. Totalt sett finns alltså över hela 
säsongen inget problem med bortlottningar. 

# På 36 av de 48 proven kom alla hundar med. 

# Sammanlagt blev 33 hundar (av 846) bortlottade - d.v.s. de fick 
reservplatser. Det är knappt 4%. 

# Vid 8 av proven, där det fanns fler anmälda än platser, fick sedan alla 
reserver möjlighet att starta.  

# Det var alltså bara vid 4 av 48 prov, som hundar blev bortlottade och inte 
fick starta ... 

# … och det var totalt sammanlagt bara 4 hundar (av de 846 anmälda) som 
blivit bortlottade och inte kunde starta. 

Tollingjaktprovs starter 2018 tom 8/10  tot: 400st fördelade på 178 NKL, 
157 ÖKL och 65 Elit. 

Retreiverprovs starter2018 tom 8/10: 21st varav 15 NKL, 2 ÖKL,  och 4 Elit. 

Praktiska prov 2 st    
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c.  Sekreterare: inget att rapportera 
 
d.           Kassör och medlemsansvarig:  
Ingen rapport att diskutera, balansrapport kommer 
  
e.    Avelsansvarig:  
Tre nya kullar och en hane från Danmark som är importerad.  
% för HD, ED etc ligger i linje med föregående möte. Ögondiagnoser har det 
lyst en med PPM iris-iris lindrig, men inget som har betydelse för rasen som 
helhet, då PPM iris-iris i lindrig variant är ok att avla på så länge partnern är 
ögonlyst ua.  
 
f.  Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och 

mentalitet:  
Inget att rapportera. Anmäld till infomöte angående pilotprojekt angående 
mentalindex. 
 

  
g. Informations och PRansvarig.  

(TOLLAREN,   Klubbens hemsida)  
Nytt avtal med Agria på gång. 
 
h. RAS-ansvarig. Fysiskt möte genomfört med arbetsgruppen för 
RAS-revideringen. Arbetet går bra och är i full gång!  
 
i.   Specialenansvarig.  Fortfarande problem med registreringen 
hos SKK av resultaten för tollingjaktprovet den 2 augusti 2018. 
Undersökning pågår för plats av Tollarspecialen 2020.   
 

j. Exteriöransvarig.  Utdrag ur de nya kriterierna, 
“Exteriördomare ska ha närvarat vid ett tollingjaktprov” detta utifrån den 
remiss som vi besvara tidigare i år. 
 
§75  Diskussionspunkter:  

 My dog - bemanning 4 dagar,vi beslöt att lägga ut en blänkare på fb 
om ansvarig för alla fyra dagarna - anmälan till sekreterare senast 
25/10 annars kommer Tollarklubben ej att delta. 
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§ 76            Arbetsgrupper  
 

 Grupp kring RAS-revideringen. Fysiskt möte genomfört. Ingrid Frej 
som ingår i gruppen, kommer att närvara vid infomötet angående 
mental-index. 
 

 Apporteringstest/FB-R: Mer om detta på det fysiska mötet 
 
§ 77       Övriga frågor    

 Valberedningen är de på gång? Ordförande tar kontakt.  
 Både valberedning och revisorerna bjuds in till det fysiska mötet i 

december och januari. 
 

§ 78      Nästa styrelsemöte måndag den 12/11 
 
§ 79           Ordförande avslutade mötet.   
 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  ------------------------------------------ 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 
 ------------------------------------------ 
 Mats Gunnarsson 
                                                               
  
  
 


