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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2019-10-05 – 2019-10-06

§ 35

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 36

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker,
Åsa Roosqvist, Per Wigforss, Marina Johnsson, Carina Boijertz, Lars
Annergård, Helena Näslund Gunliz Bengtsson och Mats Gunnarsson.
Therese Knutsson deltog under lördagen, § 35- § 43.
Revisorerna Jan Andersson och Sverker Haraldsson deltog under del av §
42 samt under § 43

§ 37

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 38

Som justerare valdes Helena Näslund

§ 39

Föregående mötesprotokoll både juni och septembermötet gicks igenom
enligt nedan och lades sedan till handlingarna.
 Skrivelse hur vi bemöter dem som ej följer Tollarklubbens
rekommendationer kommer att diskuteras i helgen
 Svensk Hundungdom, vi har inte svarat på frågan om delat medlemskap.
Medlemshanteringen undersöker detta för senare beslut.
 Synliggöra målen med Tollarklubben – infoansvarig ser till att målen lyfts
fram på hemsidan.
 Material till tollaren – kommer mer under under den punkten. Flera artiklar
på gång.
 Uppdatering av Tollarklubbens hemsidas register av uppfödare och kennlar
– pågår.
 Till nyregistrerade kennlar skickas RAS och klubbens
avelsrekommendationer – infoansvarig övertar detta.
 Skrivelse till HS angående provledarutbildning skickad
 Revidering av texten på hemsidan angående Lagkampen är klar.
Information ska finnas kvar på hemsidan även om inte Tollarklubben är
arrangör för denna aktivitet.
 Policy för aktivitetsgrupperna, arbete pågår.
 Uppfödarträffar – återigen erbjuda uppfödarträff i samband med
klubbmötet.
 Fysiskt styrelsemöte i Upplands Väsby 25-26 januari 2020

§ 40

Skrivelser in:
 SKK angående medlemskap på hemsidan – webmaster får uppdrag att
även lägga ut länkar om medlemshantering på Tollarklubbens hemsida
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och sedan promota på fb. Även nyregistrering av valpmedlemskap
kommer att ske via hemsidan efter det.
Förfrågan från medlem angående inköp av startpistol till aktivitetsgrupp.
Frågan avslås, inköp och licens får sökas av privatperson själv.

§ 41

Genomgång av RAS
Presentation av layout, samt huvudpunkter ur den reviderade texten. Var
och en i styrelsen läser och kommenterar både innehåll och korrektur
innan remiss. Diskussion och genomgång av de formulerade övergripande
mål, långsiktiga mål och kortsiktiga mål samt strategier för dessa. Styrelsen
läser korrektur och återkopplar till RAS-ansvarig. Fortsatt process: När
dokumentet med layout är klar skickas ut på remiss, RAS-dokumentet läggs
på hemsidan så att alla kan få ge konstruktiv respons, riktat mail till
uppfödare med länk till dokumentet. Remiss ute senast 1:a december med
remissvar senast 22 december. Sammanställning av remissvar görs av RASgruppen och beslut av dokumentet tas på styrelsemöte i januari.
Utifrån RAS-dokumentet kommer avelspolicyn att formuleras för
överensstämmelse. Även valpförmedlingen kommer att ses över.

§ 42

Genomgång av ekonomin: Genomgång av resultat och balansrapport per
190930. Tollarspecialen ligger enligt budget vilket är förvånande då antalet
starter blev lägre än budgeterat.
Utfall av medlemsavgifterna, svårt att se struktur hur förväntade intäkter
ska komma, analys av varför det ser ut som det gör kan vara en möjlig väg
för att hitta mönstret.

§ 43

Rapporter från ansvarsområden:

a.

Ordförande: Inför Klubbmötet: vilka står för omval?
Från fullmäktige: SSRK HS utredning angående sammanslagning rasklubbar
och SSRK.
Diskussion kring ”Tollingjaktprov 2.0”: Hur kommer det i framtiden vara
etiskt försvarbart med att använda och slänga 1.500-3000 änder vilket
motsvarar ca. 2000 måltider i framtiden. Ngt att lyfta på nästa workshop
vid Klubbmötet 2020.

b.

Jaktansvarig: Tom september 457 strater 2019. Antalet som går till pris i
nybörjarklass minskat rejält 2019, endast 38% av årets startande (tom
september) har gått till pris. Vad kan detta bero på? Fler prov under våren,
många unga hundar på specialen, Tollingjaktprovsdomarkonferensen i
våras eller annat?
Ny artikel med sammanställning ”Vad ger 0-pris” på gång. Efter 2017 års
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sammanställning handlade detta mycket om bristande sök och ork,
(presenterades i Tollaren och på Klubbmötet 2018).
Ett Praktiskt Tollingjaktprov genomfört på ett nytt sätt. Diskussion kring
detta.
c.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Flaggat i fb-grupperna efter ansvarig för MyDog.
Sammanställning av enkät pågår.

d.

Informations och PR- ansvarig: (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Klickbara pdf:er av Tollaren på hemsidan? Sekreteraren uppdrogs att
tillsammans med webmaster uppdatera denna sida. Beslöts att tidningar
fram till 1 år bakåt ska publiceras.
Tollarklubben på Stockholm Hundmässa kommer i år att stå på
”jakthundstorget” , detta innebär precis som tidigare rasmonter men med
den skillnaden att det är gratis.
Fråga från medlem om Tollarklubben vill bemanna monter på Sweden
Game Fair i Tullgarn i maj.
TP Victory. Inte så jättemycket beställt hittills. Vi bestämde öppna upp för
att beställa fler produkter samt att puffa för detta i våra
informationskanaler.
Diskussion kring sponsorer. Undersökning av fler möjliga sponsorer på
gång.

e.

Specialenansvarig Tollarspecialen 2020 i Skaraborg, Forsvik. Platsen för
2021 är klar. Vi har funderingar och tankar inför 2022.
Utvärdering Tollarspecialen 2019.
Diskussion Tollarspecialen 2.0 utifrån utvärderingen. Intresseanmälan har
kommit in för att ta aktiv del för endast för agility, lydnad, rallylydnad och
tollingjaktprov. Fler behövs för att ro i land den nya organisationen.
Flaggning för detta på fb och hemsidan. Ordförande skriver ihop kring
detta.
Vi beslutade att på Specialen 2020 byta ut Lydnaden mot Rallylydnad.
Specialenansvarig kontaktar Skaraborgstollarna om detta samt de som
anmält intresse att ansvara för Rallylydnaden.
Förslag att utöka prova-på tjp, detta diskuteras vidare,

§ 44


Övriga frågor
Hur gör vi med tappade jaktnålar? Flera förfrågningar om man kan få köpa när
den tappats bort. Styrelsen beslöt att avslå förfrågan. Jaktnålar delas ut som
en engångs-utmärkelse för erhållen merit, detta noteras och finns bokfört på
hemsidan. För Jaktnålen ansvarar sedan enskild medlem.
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§ 45
§ 46

Klubbmötet 2020-03-14 i Upplands Väsby. Workshop ”Tollarspecialen 2.0” på
eftermiddagen. Vi bjuder in 4 personer till panelen fördelat på domare, jägare
och uppfödare. Vi bjuder till uppfödarträff på söndagen den 20-03-15- frågor
från uppfödarna själva, intresseförfrågan skickas ut i dagarna.
Nästa styrelsemöte: Telefonmöte 11 november kl. 19.30.
Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:
----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

Justeras:
-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Helena Näslund

