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Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2020 
 
Styrelsen avser att ha minst 4 protokollförda fysiska 1-2 dagarsmöten, samt mellan 5 
och 7 telefonmöten under kommande verksamhetsår. Mellan styrelsemöten beslutar 
AU i akuta frågor.  
 
Ordinarie klubbmöte, årsmötet, genomförs 14 mars i Upplands-Väsby. 
Klubbstyrelsen har valt att förlägga klubbmötet 2020 till Stockholm efter att ha 
genomfört klubbmöten i Göteborg respektive Malmö de senaste två åren i syfte att 
skapa möjlighet fler medlemmar från andra delar av landet än runt Mälardalen att 
delta på klubbmötet.  
 
Vid klubbmötet 2020 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. En likadan workshop genomfördes i 
Malmö vid klubbmötet 2019. Syftet är att ha en långsiktig diskussion om hur 
Tollarklubben ser på Tollingjaktproven. 
 
15 mars, dagen efter klubbmötet, är ambitionen att genomföra en uppfödarträff i 
Upplands-Väsby. Syftet är att stötta uppfödare att träffas och diskutera. För 
Tollarklubben är uppfödarna en viktig grupp, som bidrar till Tollarklubbens mål med 
avel, hälsa, mentalitet, funktion, exteriör och information.  
 
Tollarspecialen 2020 hålls i Karlsborg, Skaraborg, 30 juli - 2 augusti. Tollarmästare 
och Juniortollarmästare kommer att utses på officiellt tollingjaktprov samt inofficell 
utställning arrangerade av Tollarklubben.  
 
Styrelsen fortsätter sitt arbete med att utveckla Tollarspecialen för att säkerställa att 
arrangemanget kan genomföras i framtiden. Under 2019 har ett stort arbete med att 
skapa en övergripande organisation för Specialen för att minska arbetsbördan och 
kraven på den lokala organisationen. Tidigare har beroendet av ett fåtal personer 
varit alldeles för stort, och några fåtal personers arbetsbörda har varit 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. Som det ser ut i mars 2020 finns tillräckligt många inom 
respektive område för att kunna genomföra Tollarspecialen 2020. 
 
Vid Tollarspecialen kommer Rallylydnad att ersätta Lydnad, dels efter vikande 
deltagarantal för Lydnad dels eftersom många medlemmar efterfrågat rallylydnad. Att 
utöka med ytterligare en gren utan att ta bort en gren är inte genomförbart eftersom 
det kräver ännu fler resurser från organisationen, när vi arbetar intensivt med att 
säkerställa det antal evenemang som redan nu ska genomföras.  
 
Lagkampen 2020 arrangeras av aktivitetsgruppen Värmlandstollarna. Årets lagkamp 
genomförs för 20 året. 
 
Styrelsen ska verka för ett gott samarbete med SSRK, SKK samt övriga svenska och 
nordiska retrieverklubbar. 
 
Tollarklubben kommer att delta vid SSRKs representantskapsmöte i maj 2020.  



 
Klubbens tidskrift Tollaren kommer som brukligt att utkomma med 4 nummer under 
året.  
 
Under våren kommer klubben söka efter en ny redaktör till tidningen Tollaren. 
 
 
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 2020 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. Ett reviderat RAS 
föreläggs för klubbmötet 2020 för beslut. 
 
Under förutsättning att Klubbmötet 2020 röstat för ett reviderat RAS kommer detta 
skickas uppåt i organisationen för slutligt beslut hos SKK. 
 
En revidering av klubbens Avelspolicy kommer att utarbetas under 2020. 
 
Klubbens Valpförmedling kommer att läggas ned och ersättas med en möjlighet för 
klubbens uppfödare att istället lägga in kort info om planerade/kommande valpkullar 
på klubbens uppfödarlista. 
 
Jaktpins till de som meriterad sina hundar på tollingjaktprov kommer att som vanligt 
delas ut på Klubbmötet. 
 
Eftersom medlemsavgifterna inte höjts på många år räcker inte dessa till för att täcka 
de löpande kostnaderna för verksamheten. Klubbstyrelsen föreslår därför en budget 
med ett minusresultat om 25.400 kr. 
 
Ambitionen är att under 2020 finna nya former att lägga ut hälsoinformation och mer 
aktuell information på kubbens hemsida.  
 
Under ett antal år har klubben drivit ett arbete för att stärka och utveckla arbetet med 
aktivitetsgrupperna i landet. Detta genom att bjuda in till träffar en helg per år. Detta 
arbete har visat på en god utveckling i gruppernas verksamhet, fler grupper 
arrangerar prova-på och det förekommer en hel del tvärsamverkan mellan 
aktivitetsgrupperna. Även under året planeras för att hålla ett inspirations- och 
erfarenhetsutbytesmöte med aktivitetsansvariga. Dock innebär detta en stor 
arbetsinsats och kostnaderna har ökat mer än avsett, varför en översyn om hur 
dessa träffar ska genomföras framgent kommer att diskuteras. 
 
Arbete fortsätter för att bibehålla och öka antalet medlemmar till klubben. Under 2020 
kommer klubben skicka informationsbrev till uppfödare med valpkullar (här behöver 



klubbstyrelsen hjälp från uppfödarna att anmäla att man har en kull) samt ett 
välkomstbrev till alla nya medlemmar. Alla kennlar som skänker valpmedlemsskap 
uppmärksammas i tidningen Tollaren.  
 
Under slutet av 2018 Tollarklubben tackade ja till att delta i ett pilotprojekt hos SKK 
avseende framtagande av ett Mentalindex BPH för Tollare. Under 2020 kommer 
klubben fortsätta att aktivt delta i detta pilotprojekt.  
 
 
 
 


