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Styrelsen avser att ha minst 5 protokollförda fysiska 1-2 dagarsmöten under
kommande verksamhetsår. Mellan styrelsemöten beslutar AU i akuta frågor. Detta är
en förändring av styrelsearbetet för att öka kvaliteten i styrelsearbetet, genom att
frångå telefonkonferensmöten och övergå till fysiska möten. Det innebär att antalet
fysiska möten utökas med ett under senvår/försommar.
Ordinarie klubbmöte, årsmötet, genomförs 9 mars i Malmö. Klubbstyrelsen har valt
att förlägga klubbmötet 2019 till Malmö i syfte att skapa möjlighet fler medlemmar
från andra delar av landet än runt Mälardalen att delta på klubbmötet. 2018
genomfördes klubbmötet i Göteborg.
Vid klubbmötet 2019 erbjuds medlemmarna att delta i en workshop med syfte att
diskutera hur Tollarklubben och dess medlemmar vill se framtidens jaktprov för
Tollare såsom ett bra avelsutvärderingsverktyg.
Tollarspecialen 2019 hålls i Sälen, Dalarna, 1-4 augusti. Tollarmästare och
Juniortollarmästare kommer att utses på officiellt tollingjaktprov samt inofficell
utställning arrangerade av Tollarklubben.
Styrelsen avser fortsätta sitt arbete med att utveckla Tollarspecialen för att
säkerställa att arrangemanget kan genomföras i framtiden. Idag är beroendet av ett
fåtal personer mycket stort, och deras arbetsbörda är alldeles för stor. För att klubben
ska kunna genomföra Tollarspecialen i nuvarande omfattning, krävs att många fler
engagerar sig och tar ett ansvar för att respektive gren ska kunna genomföras.
Lagkampen 2019 arrangeras av Sydtollarna.
Styrelsen ska verka för ett gott samarbete med SSRK, SKK samt övriga svenska
retrieverklubbar.
Tollarklubben kommer att delta med delegater till SSRKs fullmäktige i maj 2019.
Tollarklubben kommer att delta i SSRKs Tollingjaktdomarkonferens under våren
2019.
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 och Stockholms
hundmässa, under förutsättning att det finns frivilliga som är villiga att ta hand om
arbetat. Tollarklubben deltar tyvärr inte med rasmonter på MyDog 2019 eftersom det
inte fanns frivilliga medlemmar som var villiga att hjälpa till med att arrangera denna.

Vid klubbmötet 2018 startade arbetet med att genomföra en revidering av RAS, samt
i förlängningen även Avelspolicy och Valpförmedlingsregler. Arbetet förväntas
färdigställas under 2019, så att ett reviderat RAS kan föreläggas klubbmötet 2020.
Det är styrelsens förhoppning att forskningen kring de autoimmuna sjukdomarna
(tollarsjukan) ska fortsätta i en positiv riktning. Styrelsen ska stötta och underlätta
denna forskning och forskning för andra sjukdomar på bästa sätt. I klubbens budget
för 2019 är avsatt medel för att under året kunna stötta forskning eller liknande
verksamhet för rasens framtida välbefinnande.
Under 2019 kommer klubben behöva köpa in nya jaktpins som delas ut på
Klubbmötet.
Med avsatta medel för forskning samt inköp av nya jaktpins medför det att
klubbstyrelsen föreslår en budget med ett minusresultat om 13.700 kr.
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 även under 2019.
Under året planeras för att hålla ett inspirations- och erfarenhetsutbytesmöte med
aktivitetsansvariga.
Arbete fortsätter för att öka antalet medlemmar till klubben. Under 2019 kommer
klubben skicka informationsbrev till alla nya tollarägare som inte är medlemmar samt
ett välkomstbrev till alla nya medlemmar. Alla kennlar som skänker valpmedlemsskap
kommer att uppmärksammas i tidningen Tollaren.
Under 2018 skickade SKK ut en 500-analys från BPH för Tollare. Information om
denna kommer att delges klubbens medlemmar och uppfödare.
Under 2018 har Tollarklubben tackat ja till att delta i ett pilotprojekt hos SKK
avseende framtagande av ett Mentalindex BPH för Tollare. Under 2019 kommer
klubben aktivt delta i detta pilotprojekt.
Klubbstyrelsen har gjort en genomgång av sedan tidigare (långt tidigare) beslutad
Långtidsplan. Efter genomgång av detta dokument anser klubbstyrelsen att det är ett
otidsenligt dokument som inte fungerat som styrdokument för klubbstyrelsens arbete.
Övergripande föreligger mål för klubbens arbete i klubbens stadgar. I RAS finns
långsiktiga mål och strategier vilka hanterar merparten av de mål som föreligger
enligt stadgarna. Styrelsen avser att under 2019 komplettera med långsiktiga mål och
strategier för klubbens verksamhet för de områden som ej berörs av RAS att lägga
fram till klubbmötet 2020.

