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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsens telefonmöte 2020-08-10

§ 11

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 12

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker,
Åsa Roosqvist, Lars Annergård, Therese Knutsson, Carina Boijertz, Helena
Näslund, Gunliz Bengtsson, Sofie Ertzinger och Robin Kinnunen, Marina
Johnsson

§ 13

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 14

Som justerare valdes Gunliz Bengtsson

§ 15

Genomgång av föregående protokoll, Infoansvarig ansvarar för att uppgifter om
styrelsen och övriga ansvarsposter uppdateras på hemsidan samt i Tollaren.

§ 16




Skrivelser in:
Mailförfrågan från SSRK TJK angående medlem från Tollarklubben, nu när ny
jaktansvarig är vald. Styrelsen tillstyrkte Tollingkommitténs förslag att ny jaktansvarig
ersätter.
Mail från SKK angående tillstyrkan av exteriördomare där auktorisation infaller när den
domaren deltagit vid ett tollingjaktprov.

§ 17

Skrivelser ut:

§ 18

Rapporter från alla ansvarsområden

a. Ordförande:
 Webinar, uppfödarträff: ca 20 olika uppfödare deltog, många positiva input för
uppfödarnas möjligheter att sammanstråla i framtiden samt innehåll i dessa träffar.
Webinar framtid: olika trådar angående föreläsare på gång. Helene Hamlin, kontaktad
och intresserad. Avelsansvarig kontaktar och meddelar vårt intresse så att datum kan
bokas.
 Guldapporten, Tillkännagivandet kommer på hemsidan- med foto och motivering.
 Brev till SSRK- diskussionsunderlag för att få igång aktiviteter/verksamhet för att behålla
medlemmar.
b. Jaktansvarig: Jaktproven igång, hösten ser ut ungefär som tidigare vad gäller antalet prov.
Protokoll har börjat trilla in, fortsätter att analysera vad som ger 0:pris.
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c.




d.

Sekreterare:
Fysiskt möte i höst, vi avvaktar till nästa möte innan vi bokar något. För att kunna
genomföra ett fysiskt möte utifrån regeringens och FHMs restriktioner så kommer vi att
behöva göra avsteg från den resepolicy som finns beslutad.
Sammanställt information om forskning kring tandhälsa till Tollaren
Kassör:

e.

Avelsansvarig:
Genomgång av löpande hälsostatus. Revidering av avelspolicy kan starta först när RAS är
godkänt. Kurvan för kullstorleken har varit utplanande sedan 2005 och sedan 2015 ser
man en mer negativ trend för kurvan. Detta bör ses som en varningsklocka då det kan
vara en indikator (en av flera) för att ev rasen börjar bli för homozygot. Vi måste se över
hur vi kan bibehålla och nyttja så stor del av hela populationen som möjligt. Nya regler
från jordbruksverket vad gäller hundhållning. En blänkare om dessa kommer till Tollaren.
Anmäler till avelskonferens i september.

f.

Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Inget att rapportera. FB-R diskuterades på uppfödarträffen.

g.

Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Tollarens 3:e nummer brukar normalt handla om Tollarspecialen, kommande nummer
ersätts delvis med artiklar och resultat från tidigare specialer.

h.

RAS-ansvarig : Inget nytt.

i.

Specialenansvarig.
Specialen 2021 blir Forsvik och 2022 är klart, mer diskussion vid det fysiska mötet.

j.

Exteriöransvarig.
Både Danmark och Norge har startat med utställningar.
Preliminärbokar domare till specialen 2021.

§ 19

Övriga frågor:
Avsteg från resepolicyn kommer att beviljas för styrelsen vid fysiska uppdrag så att
resor sker på ett säkert sätt enligt regeringens och FHMs restriktioner.

§ 20

Nästa styrelsemöte: Måndag den 7 september

§ 21

Ordförande avslutade mötet.
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Vid Protokollet:
----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

Justeras:
-------------------------------------------Mats Viker, ordförande

-----------------------------------------Gunliz Bengtsson

