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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Upplands Väsby 2020-01-25 – 2020 -01-26 

 

                      
 
  
§ 69               Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 
§ 70               Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Åsa 
Roosqvist, Carina Boijertz, Mats Gunnarsson, Therese Knutsson, Lars Annergård, Helena 
Näslund och Gunliz Bengtsson.  Marina Johnsson anslöt vid §76f  Anmält förhinder:  Per 
Wigforss 
                                     
§ 71               Dagordningen presenterades och godkändes.                                                  
  
  
§ 72               Som justerare valdes  Carina Boijertz 
  
§ 73  Genomgång av föregående fysika styresemöte diskussion kring de punkter som 
ej är genomförda. Fortfarande inget svar på skrivelser skickade till SSRK Beslut att kontakta 
SKKs föreningskommitté hur vi ska hantera detta.  
 
§ 74               Skrivelser in:    

 Tre remisssvar på RAS, 
 Meddelande från redaktör till Tollaren  
 Fråga från Petropolis angående igenkänningsapp (AI) 
  inkommen veckopost från SSRK 
 enkät från SSRK sammanslagning av funktionärsträff och representantskapsmöte 
 skrivelse från medlem angående valpförmedlingen 

  
  
§ 75              Skrivelser ut:  

 Remiss angående RAS utskickad 
 Svarat på enkätfrågan från SSRK 

  
§ 76               Rapporter från alla ansvarsområden 
  
a.              Ordförande:  Rapport från rashundsmonter på Stockholm Hundmässa. 
Tollarklubben placerad på jakthundstorget där även en presentation av tollingjakt ingick.  
  
b.                    Jaktansvarig: Verksamhetsberättelse klar med statistik på jaktprov. Ingen ny 
rapport från tollingjaktkommittén. Det är svårt att följa Tollingjaktkommittens möten, eftersom 
det inte publiceras protokoll. Det senaste i TJK som finns på SSRKs hemsida är från 2019-02-13. 
Detta ser vi som oroande då tranparens och öppenhet är av stor vikt i en ideell organisation. 
Eftersom Fullmäktige dessutom gett de HS mandat att genom kommittéer ta fram nya regelverk 
för provverksamheten är det av än större vikt att säkerställa öppenheten. Tollarklubben beslöt 
tillskriva SSRK detta. 
 Diskussion kring de praktiska provens genomförande. Kan verkligen ett praktiskt prov delas 
upp på olika dagar? Enligt reglerna ska ”Hunden utföra ett förtjänstfullt lock- och 
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apporteringsarbete” och inte ett lockarbete och ett apporteringsarbete. Alla prov ska bygga på 
praktisk jakt. För att värna om championatet anser vi detta är en felaktig tolkning och 
normalisering av regelverket. Beslöts tillskriva SSRK angående detta.  Jaktansvarig tillsammans 
med sekreteraren uppdaterar hemsidan angående apporteringstest. 
 

 

 

c.                     Sekreterare: Fört konversation angående förfrågan från Petropolis med bland 
annat SKKs jurist och ansvariga för Petropolis angående framtagandet av hundidentifierings 
app. Konverserat med medlemmar angående olika frågor. Styrelsen beslöt delta i AI-projektet. 
Informationsansvarig övertar kontakten. 
 
 

 
d.                    Kassör: Bokslut 2019. Genomgång av olika poster. Budget inför 2020 ligger på 
minus. 
                         
e.                    Avelsansvarig:  Genomgång av hälsostatistik för 2019.               
 
f.                     Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:  
Tollarklubbens inställning till FB-R diskuterades återigen med anledning av uppdatering av RAS-
dokumentet. Det som talar mot FB-R är: det är dyrt, det finns ingen statistik, många hundar 
startar redan på TJP, FB-R är inte efterfrågat dessutom svårbegripligt för hundägaren samt att 
det inte ger någon bra utvärdering medför att Tollarklubben inte ser FB-R som ett bra verktyg 
för avelsvärdering. 
Årets aktivitetsträff kommer att vara på Fågelbro gård. Ny aktivitetsgrupp i Östra Småland-
Öland. 
   . 
 
g.                     Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN,   Klubbens hemsida) Stockholm 
Hundmässa genomförd. Svårt att få funktionärer även till Stockholm! Klubbens monter fick 
Hedersomnämnande för bästa rasklubbsmonter.  Medlemsantalet sjunkit, 1310 medlemmar 
30/12 2019. Årsplan angående sponsring både vad gäller Agria och Royal Canine. 
Tollaren: Ny redaktör och medarbetare till redaktionen sökes. 
Hemsidan: Diskussion om information och att nyhetsbrev som tidigare skickats till uppfödare 
läggs på hemsidan. Eventuellt även starta en blogg för informell information. 
 
 
 
 
h.                    RAS-ansvarig. Genomgång av förslaget. Revidering utifrån remisser har skett. 
Tackmail kommer att skickas till de som lämnat förslag. Efter nästa revidering läggs dokumentet 
på hemsidan för beslut av Klubbmötet den 14 mars. 
Avelspolicyn kommer att gås igenom av styrelsen efter beslut om förslag till nytt RAS på 
klubbmötet.  
Valpförmedlingen. Uppdatering av skrivningarna på hemsidan diskuterades.  Vi beslutade att 
förändra och utgå från uppfödarpresentationerna och att dessa kan anmäla om de planerar kull 
så kan det framgå vid informationen.   
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i.                      Specialenansvarig.   Genomgång av hur nya organisationen ser ut, presentation 
av gruppmedlemmarna i de olika teamen. Oklarheter angående SSRK-prov, specialenansvarig 
kontaktar SSRK för vidare info.  Utställningsteamet ännu ej klart. Saknas även ansvarig för 
sponsorer och rosetter. Övriga team igång och har haft första telefonmöten. 
 
j.                      Exteriöransvarig.  ingen rapport 
  
§ 77                      Övriga frågor 

 Klubbmötet 14 mars:  
Alla handlingar ska vara klara och utlagda på hemsidan senast 8 mars.  
Inga motioner ingkomna.  
Propositioner: Förslag till stadgeändring så att klubbmötet väljer personer som 
Ordförande, Kassör och Sekreterare.  
Guldapporten: Inga nomineringar inkomna, styrelsen utsåg. Motivering till detta skrevs. 
Planering inför verksamhetsberättelsen 2019, verksamhetsplan för 2020, 
medlemsavgifter samt reviderad resepolicy. 

 Workshop, tollingjaktprov som avelsutvärderingsverktyg,  i samband med Klubbmötet. 
Ordförande bjuder in panelmedlemmarna samt agerar som moderator tillsammans med 
RAS-ansvarig. 

 Uppfödarträff  söndag 15 mars: Inbjudan gått ut i samband med inbjudan till 
Klubbmötet. Uppdaterad inbjudan med program för dagen skickas ut inom kort.  

 SSRKs Funktionärsträff 18-19 april samt Representantskapsmöte - ordförande går. 
 Avelskonferens i mars - avelsansvarig går. 

 
§ 78                   Nästa styrelsemöte Telefonmöte måndag 24/2 kl 19.30 
Möten vt - 20: 14/3 konstituerande. Telefonmöte måndag 6 april, måndag 11 maj. Fysiskt möte 
13-14 juni i Malmö.  
  
  
§ 79                    Ordförande avslutade mötet.   
  
  
  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Carina Boijertz                       
  

  


