Motioner som senast den 30
november 2018 anmälts till
klubbstyrelsen

MOTION 1: Ändring av godkända jaktmeriter valpförmedlingen.
Undertecknad motionerar om att "inofficiella jaktprov/tollingjaktprov arrangerat
av Tollarklubben" inte längre ska räknas som godkänd jaktmerit för Tollarklubbens valpförmedling.
Motivering:
Inga inofficeila jaktprov eller tollingjaktprov har arrangerats av Tollarklubben
sedan 2007. Formuleringen lär finnas kvar sedan inledningen av 2000-talet då
det inte fanns officeila tollingjaktprov, och då klubben fortfarande arrangerade
ett antal inofficiella tollingjaktprov. Klubben kan idag arrangera obegränsat antal
officiella jaktprov.
Staffanstorp 29/11 2018
Sverker Haraldsson

Klubbstyrelsens förslag till beslut
Klubbstyrelsen föreslår klubbmötet att TILLSTYRKA motionen.
Skäl till klubbstyrelsens förslag till beslut:
Klubbstyrelsen delar motionärens åsikt.

MOTION 2: Ändring av godkända jaktmeriter valpförmedlingen.
Undertecknad motionerar om att "pris på utländskt officiellt jaktprov med kallvilt"
inte längre ska räknas som godkänd jaktmerit för Tollarklubbens valpförmedling
och att det istället ändras till "pris på utländskt officiellt tollingjaktprov med
kallvilt".
Motivering:
Officeila tollingjaktprov med kallvilt arangeras i nuläget även i Danmark,
Tyskland och Norge. Fler länder arbetar också för att officiella tollingjaktprov.
Den nuvarande formuleringen är alldeles för oprecis, och det är omöjligt för vår
klubb att ha kunskap om alla jaktprov, som arrangeras i alla andra länder av
FCI-anslutna eller icke FCI-anslutna kennelklubbar med kallvilt runt om i världen.
Staffanstorp 29/11 2018
Sverker Haraldsson

Klubbstyrelsens förslag till beslut
Klubbstyrelsen föreslår klubbmötet att TILLSTYRKA motionen.
Skäl till klubbstyrelsens förslag till beslut:
Klubbstyrelsen delar motionärens åsikt.

MOTION 3: Ändring av godkända jaktmeriter valpförmedlingen.
Undertecknad motionerar om att "Godkänt på Tollarklubbens apporteringstest
eller likvärdigt apporteringstest med kallt vilt, dömt av person godkänd av
jaktansvarig i Tollarklubbens styrelse" inte längre ska räknas som godkänd
jaktmerit för Tollarklubbens valpförmedling.
Motivering:
Att godkänt apporteringstest skulle räknas som jaktmerit infördes som en lösning
i början av 2000-talet - en tid då det fanns ont om tillfällen för tollare att prövas
på officiella retrieverjaktprov och då det bara arrangerades en handfull inofficiella
tollingjaktprov per år. I dagsläget med mer än 30 provtillfällen per år på officiella
tollingjaktprov i Sverige (och ett 10-tal till i våra grannländer) och med mer än
80 provtillfällen per år på B-prov retriever finns inget behov av denna "genväg"
till en jaktmerit.
De officiella tolling- och retrieverjaktproven är öppna och tillgängliga för alla
medlemmar via SSRK Prov. De arrangeras i hela landet, och döms av domare
med lång utbildning och stor erfarenhet. Anmälning och lottning är helt
transparent, och alla resultat både bra och mindre bra redovisas. Samtliga
protokoll finns tillgängliga för alla intesserade medlemmar och uppfödare.
Det finns inget som hindrar en aktivitetsgrupp eller träningsgrupp från att göra
ett apporteringstest (eller prova-på tollingjaktprov som de beskrivs i våra
anvisningar), för att se var man står i träningen och för att ge förare och hundar
en erfarenhet av att starta - men att jämställa apporteringstestet med de
officiella jaktproven är inte möjligt.
Staffanstorp 29/11 2018
Sverker Haraldsson

Klubbstyrelsens förslag till beslut
Klubbstyrelsen föreslår klubbmötet att TILLSTYRKA motionen.
Skäl till klubbstyrelsens förslag till beslut:
Klubbstyrelsen delar motionärens åsikt.

MOTION 4: Distrikt och lokalt jaktansvariga.
Undertecknad motionerar om att Tollarklubben ska stärka upp provverksamheten
runt om i landet genom att skapa 6-7 distrikt och att klubbens styrelse och dess
jaktansvarig sedan kan utse lokalt jaktansvariga.
Motivering:
Den gamla strukturen där SSRKs 13 avdelningar arrangerade jaktproven och
rasklubbarna endast kunde arrangera ett prov per år, gäller inte längre. Numera
kan rasklubbarna arrangera obegränsat antal prov.
Det innebär en möjliget att dela in landet i 6-7 distrikt, och där man sedan i
varje dsitrikt kan samarbeta över de gamla avdelningsgränserna för att kunna
arrangera fler prov, hjälpas åt över gränserna, kunna använda provplatser även
om de ligger i en annan avdelning, eller kunna samla ihop intresserade och
utbilda fler provledare, kommissarier och provledningar.
Klubben bör forma distrikt, liknande den uppdelning som finns för
aktivitetsgrupperna, och klubbens styrelse och dess jaktansvarige får utse lokalt
jaktansvariga för dessa dsitrikt.
Staffanstorp 29/11 2018
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Klubbstyrelsens förslag till beslut
Klubbstyrelsen föreslår klubbmötet att AVSLÅ motionen.
Skäl till klubbstyrelsens förslag till beslut:
De som idag arrangerar i stort sett alla tollingjaktprov, provledare,
kommissarier och funktionärer – är medlemmar ur Tollarklubben.
Klubbstyrelsen bedömer inte att en indelning i distrikt, med alla utmaningar
det innebär med att finna fuktionärer till distriktsstyrelser etc, kommer
innebära att fler medlemmar ur organisationen vill ta på sig ansvaret för att
arrangera tollingjakprov.
Klubbstyrelsen anser att det istället vore bra om SSRKs Tollingjaktkommitté
kunde bli ännu bättre på att entusiasmera nya provledare samt stötta
nuvarande så att fler tollingjaktprov kan komma att arrangeras.
Det är SSRK som driver och arrangerar jaktprovsverksamheten inom hela
SSRK-organisationen, vilket organiseras under Tollingjaktkommittén. Det är
SSRK som ansvarar för domarutbildning, regelrevidering, stamboksföring,
stamboksavgifter etc. Denna motion riktar sig till att överföra en del av
ansvaret (och den ekonomiska risken) för att genomföra tollingjaktprov.
Vilket Klubbstyrelsen finner anmärkningsvärt.
Den kanske största nyttan för Tollarklubben att vara medlemsklubb i SSRK är
just att SSRK hanterar provverksamheten. Om Tollarklubben skulle skapa en
organisation för att arrangera tollingjaktprov, kommer det att leda till
tvistigheter visavi SSRK om hur tollingjaktregler, stamboksavgifter etc ska
hanteras.
Att skapa ett antal distrikt eller avdelningar kräver stora resurser i form av
frivilliga för att fylla distriktsstyrelser etc. Tollarklubben har redan idag svårt
att finna frivilliga till ideellt arbete i klubben, att öka detta med ett antal
distriktsstyrelser ter sig som svårhanterbart. Dessutom innebär en sådan
indelning betydligt ökade kostnader med reseräkningar etc.

MOTION 5: Årets viltspårstollare

Klubbstyrelsens förslag till beslut
Klubbstyrelsen föreslår klubbmötet att AVSLÅ motionen.
Skäl till klubbstyrelsens förslag till beslut:
Klubbstyrelsen anser att motionärens tanke och avsikt är god och
sympatiserar med den.
Men, det skulle innebära ett antal ytterligare arbetsmoment för arrangörerna
av Tollarspecialen. Det ska tas emot anmälning, anmälningar ska hanteras,
betalningar ska hanteras, startlistor och prislistor ska upprättas, det kommer
att ställas krav på att utöka katalogen, det ska ordnas med mat och fika, det
ska ordnas med mark, klövar och blod, domare ska ordnas och hela
Tollarspecialen måste utökas med ytterligare en dag.
Att genomföra ett separat viltspårsprov för att utse årets vilstpårstollare
skulle, förutom arbetsinsatsen, innebära att intresserade måste ta sig till just
den provplatsen för att endast genomföra ett viltspårsprov. Det är inte fullt
sannolikt att alla intresserade vill förflytta sig över landet bara för detta,
varför det inte heller i denna form uppstår de helt rättvisa förhållandena.
Att genomföra ett separat viltspårprov på en annan plats för att utse årets
vilstpårstollare skulle, förutom arbetsinsatsen, innebära att intresserade måste
ta sig till just den provplatsen för att endast genomföra ett viltspårsprov. Det
är inte sannolikt att alla intresserade vill förflytta sig över landet bara för
detta, varför det inte heller i denna form uppstår de helt rättvisa förhållandena.
Ett viltspårprov tar mycket mark i anspråk, mark som varje år måste allokeras
till Tollarspecialen. För ett viltspårprov krävs ett stort antal domare, domare
som inte återfinns i den Tollarklubben.
Förslaget innebär också att Tollarklubben skulle starta en verksamhet som
innebär att klubben arrangerar ett viltspårsprov per år, vilket klubbstyrelsen
inte anser är en uppdrag för klubben. Viltspårsverksamheten hanteras av
SSRK m.fl.
Motionären har dessvärre inte redovisat på vilket vis ett viltspårprov ska
organiseras. Utan att det finns en färdig organisation anser klubbstyrelsen att
det inte är rimligt att tillstyrka motionen.

Till klubbmötet 2015 förelåg en motion om årets vilstpårstollare. Fram till
2015 utsågs Årets viltspårstollare genom att de tollare som anmält höga
meriter, 1:a pris och/eller 1:a pris HP, till Tollarspecialen – tävlade sedan om
titeln i utställningsringen, dvs det titeln var en exetriörbedömning. Motionen
avslogs men Klubbstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag där Årets
viltspårstollare kunde utse på viltspårsmeriter från skogen och inte via en
exteriörbedömning. Nuvarande regelverk, som utgår från hundens högsta
meriter, beslutades därefter på klubbmötet 2016. Sedan dess har utmärkelsen
tilldelats hundar som haft meriter motsvarande bästa och näst bästa hund i
Nordiska vilstpårsmästerskapen i Viltspår, samt 2018 till en hund med 1:a pris
HP (2018 fick vi dessvärre endast ett fåtal ansökningar).

