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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Jönköping 2020-10-24 – 2020 -10-25 

 

                      
 
  

§ 33 Ordföranden  öppnade mötet och hälsade välkommen. 
 

 

§ 34               Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Fysiskt närvarande: Mats Viker, 
Gunliz Bengtsson, Therese Knutsson, Åsa Roosqvist , Carina Boijertz samt Marina Johnsson. 
Närvarande via zoom-länk: Lars Annergård och Helena Näslund.  Sofie Ertzinger deltog via zoom 
tom §40a-c samt §40j 
Anmält förhinder: Robin Kinnunen.  

 

                                 
§ 35               Dagordningen presenterades och godkändes, eftersom Sofie endast kan delta på 

förmiddagen tidigareläggs hennes punkt.                                                     

  
 

§ 36               Som justerare valdes Carina Boijertz 
 

  
§ 37 Föregående protokoll gicks igenom och även punkter från det fysiska mötet i 

januari diskuterades.  
 Texter kring hälsa och mentalitet som ska publiceras i Tollaren: vi har haft artiklar om 

HD-index och tandhälsa, en kompletterande text från webbinariet om Tollarsjuka och 
cancer kommer att publiceras.  Eventuellt sammanfatta Agria profile i en text att 
publicera.  

 Att genomföra kontroll av medlemskap vid Tollarspecialen: flyttas till specialen 2021.  
 Beslut om Avelspolicyn och Valpförmedlingen flyttas fram till klubbmöte 2021. 
  

 

§ 38               Skrivelser in:   
 Svar från SKK på brev angående coronapandemin 
 Skrivelse från från ssrk om championatsbestämmelser 
 skrivelse från TJK om championatsbestämmelser 
 Skrivelse från Agria om nytt avtal 

 

  
§ 39              Skrivelser ut:  

 Mail till SLU ang Tollarprojektet 
 

§ 40               Rapporter från alla ansvarsområden 
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a.              Ordförande:   
Mailat till SLU angående Tollarprojektet: att Tollarklubben finns tillgänglig för stöd. Vad kan vi 
bidra med och göra för att stötta deras verksamhet? Vad behövs specifikt för Tollarprojektet och 
cancerforskningen?  
 

Fullmäktige i SSRK genomförs i maj 2021, diskussion kring HS-uppdraget från föregående 
Fullmäktige där SSRK HS uppdrogs att utreda “Ett medlemskap” . Något som vi ej sett resultat 
ifrån. Förslag att ordförande tillskriver SSRKs HS och frågar hur utredningen går. Diskussion 
kring hur vi skulle klara oss på egna ben. Vilka krav ställs på en enskild klubb? Var och en i 
styrelsen uppdrogs att fundera över vad detta skulle kunna innebära.  
 

b.          Jaktansvarig:  
Det har av förståeliga skäl varit färre antal starter detta år. Det har dock genomförts 27 prov 
denna höst. Diskussion kring antalet startande per dag som nästan alltid frångås i dag.  

Championatsbestämmelser från SKK ute på remiss för låsning 2022-2026. Vad gäller 
bestämmelserna för Jaktprovschampion (tolling) så har ingen ändring av bestämmelserna 
gjorts- detta har även uppmärksammats av Tollingjaktkommitén som skickat skrivelse till 
Tollarklubben med förslag på skrivelse. Tollarklubben anser dock att alla tre förstapris ska 
tas i Sverige för minst två domare. Vi svarar Tollingjaktkommittén samt skickar remissvar till 
ssrk. Sekreteraren ansvarar. 

Statistik jakt 2016-2019 - “Vad ger ett 0-pris” en ökning av 0-pris 2018 och 2019. Vilthantering 
störst andel både i nkl och ökl och i elit 20%. 
Sammanställning av domarkommentarer utifrån särskild ställd fråga: Vad ger 0-pris i 
nybörjarklass? Bland annat sämre avlämningar, sämre stadga, terrängskiften, nervösa förare, ej 
färdiga hundar, söket-hundarna kommer ej tillräckligt långt.   

Rapport från SSRKs Tollingjaktkommitté 

Hur ser ekonomin ut för tollingjaktproven som genomförts 2019-2020? Kan vi undersöka detta via 
“våra” provledare?  
 

c.                     Sekreterare:  Hantering och förberedelser inför webbinaret, kontaktat aktörer med 
förfrågningar om förslag på webbinar för Tollarklubbens medlemmar. Kontaktat SLU och 
publicerat artikel om forskning kring Hundars Tandhälsa i Tollaren. 
 

d.                    Kassör:        
Ekonomin är god. Avstämning utifrån budget juni2020. Medlemsintäkterna lägre än budgeterat. 

Vissa inköp till Tollarspecialen gjorda.  
Diskussion och förslag kring hur vi kan stötta Tollarprojektet.  

 

e.                    Avelsansvarig:  
Fokus på prioriteringar för att få ihop helhetsbilden. Alla individer behövs för att föra rasen vidare 

för att den inte ska bli homozygot. Det vi sett som kan vara tecken på detta är att kullstorleken i 
Sverige går ner. Jämförelsevis i Norge och i Finland är kurvan plan sett över 30 år, Holland har 
lite dalande kurva. Förslag att kontakta genetiker vid SKK och SLU för stöd i hur vi kan gå vidare. 
Förslag att kontakta Sofia Malm och fråga om hon kan delta vid ett styrelsemöte. 

DEN: man har inom SKKs avelskommitté beslutat att införa en begränsning av antalet generationer 
för hereditärt fria hundar till 3, så snart tekniska och administrativa rutiner finns på plats för att 
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genomföra detta. Vi står bakom detta beslut när det börjar gälla. Avelsansvarig kontaktar SKK 
för att klargöra detta.   

Avelsanvsvarig ansvarar för artikel från SLUs webbinarium. 
 

f.                     Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:  
Flatklubben har gjort en skrivelse angående hur viltet presenteras vid FB-R och vill att NSDTR 

också ska stå bakom detta. De begär att viltet ska presenteras för hunden före kast samt att 
kastet ska ske i terräng. Tollarklubben ställer sig bakom Flatklubbens skrivelse. 
Aktivitetsansvarig ansvarar.  

Mental-index projektet pausas för Tollarna på grund av pandemin. Som pilot i pilotprojektet 
kommer de att starta med Rhodesian Ridgeback.  

Aktivitetsträffen som är bokad för våren 2021 krockar tyvärr med ett annat evenemang så flyttas 
fram till 17-18/4.  

     

 

 g.                     Medlems-, Informations- och PR- ansvarig:   
Medlemssiffror uppdaterade, 1315 medlemmar. Problem med utskick av Tollaren, 7 st som ej 
fått- felsökning pågår. 
Sponsring: Dummies.se har nya ägare, rabatten fortsätter 2020. Diskussion om fortsättning 
kommer att inledas. Nya förslag på hundfoder som sponsorer. Infoansvarig jobbar vidare med 
olika sponsorförslag, där Sponsorhuset var ett förslag som vi beslutade prova. Nytt avtal på gång 
med Agria, förhoppningsvis klart till nästa styrelsemöte. 
Infoansvarig tar fram ett standardbrev att använda vid kontakt med eventuella sponsorer som 
beskriver Tollarklubben. 
2021 har Tollarklubben 35-års jubileum. Kassör och PR- ansvarig tittar på möjliga gåvor.  
Vi behöver göra mer reklam för TP Victory, vi beslöt även att öppna upp för fler produkter. 
Dessutom är Tollarklubben nu registrerad i “Sponsorhuset” även detta  behöver vi marknadsföra 
bland våra medlemmar. 
 

h.                    RAS-ansvarig :   
Vi tittade på de prioriterade kort- och långsiktiga målen från den RAS-version som ligger. Det vi 

diskuterat idag angående farhågor om minskande kullstorlek ingår som strategi för ett av de 
prioriterade målen. Uppdatering av dokumentet vad gäller statistik kommer att ske inför utskick 
utöver det så ligger RAS-dokumentet färdigremissat och klart för beslut på klubbmötet 2021.  

Vi beslutade jobba fram ett förslag till avelspolicy utifrån RAS så att det är klart för beslut till 
Klubbmötet. Rasansvarig och Avelselsansvarig uppdrogs påbörja detta arbete.  

Valpförmedlingen uppdateras enligt förslaget utifrån Collieklubbens upplägg, där uppfödarna själva 
lägger in när de har eller planerar valpar, samt med hänvisning till Köpa Hund.se 

 

i.                      Specialenansvarig.   
Specialen 2021. Hur förutsättningarna ser ut vid genomförandet vet vi ej. Diskussion och 

brainstormning med förslag innanför och utanför boxen. Det vi redan kan åtgärda är tex. att 
nummerlapp och pm skickas ut via mail. Detta finns i det program vi har för katalogen. Tält 
enbart för frågor- inget sekretariat med incheckning etc. Tollingjaktproven kan genomföras på 
olika provplatser. Vaccinationsintyg kollas vid start. Att fundera över: Lördagens prisutdelning, 
hur den kan genomföras. Eventuellt byte av plats för utställning av rallylydnad. Strikta starttider 



 

Sidan 4 av 5 

 

   

 

vid workingtest där även domarna måste hjälpa till att få grupperna klara så att ingen kö bildas. 
På Muskö testades detta med starttider pga värmen och det fungerade bra. Utställning: Hur kan 
den genomföras? Större yta? Utställning över flera dagar? Filma och live-sända finalerna.  

Hur klarar vi ekonomin? Vi diskuterade de olika möjliga aktiviteter utifrån både inkomst och 
kostnader och hur de kan genomföras på ett smittsäkert och tryggt sätt. Fler funktionärer kostar 
mer (mat etc.) högtalare fler dagar kostar mer etc etc. Underlag, budget, tas fram gren för gren 
och diskuteras vid vårt fysiska styrelsemöte i januari.  
 

   
j.                      Exteriöransvarig.  Exteriörbedömningar som kvalitetesbedömning ordnas nu av 

avdelningar, som alternativ till de vanliga utställningar till exempel för de jakthundsraser som 
behöver utställningsmerit. Exteriörbedömningen stambokförs i SKK. Vad gäller Tollarspecialen 
så är det i dagsläget inte kanske aktuellt med exteriörbedömning då det är konkurensen man är 
ute efter, men vi kommer att fortsätta diskutera möjligheterna hur exteriörbedömning kan 
komma in i vår verksamhet och exempelvis i vår avelspolicy.  

 
 
§ 41   Tollaren : undersöka vad som felat, 7 hört av sig, okänt hur många övriga som ej 

fått. Medlemslista skickad. Förslag att lägga en blänkare på hemsidan och facebook och 
uppmärksamma detta.       

 
 
§ 42 Uppfödarträffar  

Digital uppfödarträff genomfördes 20-08-02. Där framkom önskemål från uppfödarna att 
Tollarklubben initierar två uppfödarträffar per år för uppfödare medlemmar i Tollarklubben, där 
klubben står för lokal och föreläsare, uppfödarna själva står för resa, uppehälle och mat. 
Önskemål om utbildningsserie (föreläsare), i övrigt håller uppfödarna själv i erfarenhetsutbyte 
etc.  
Uppdatering på vår hemsida om aktuella kennlar, viktigt att det är korrekta uppgifter för att 
valpköpare ska hitta.  
Övrigt som lyftes var intresse för att veta mer om Mental-index samt deltagande i ED-index.  
Kommande uppfödarträffar planeras med syfte att utgå från RAS och avelspolicy. Inbjudan till 
alla registrerade kennlar, de som haft en tollarkull eller registrerat kennelnamn. De som ej är 
medlemmar erbjuds delta om de löser medlemskap. Tollarklubben bjuder in till två träffar 2021 
och utvärderar inför fortsättningen. 
 
 

§ 43 Möten 2021 

Klubbmöte: Lördag 13 mars, Uppfödarträff söndag 14 mars i Stockholm, sekreteraren 
undersöker hotell med möjlighet till parkering. Avelsansvarig undersöker föreläsare till lördag 
em. 
Fysiskt styrelsemöte 23-24 januari i Jönköping 
 

 

§ 44  Övriga frågor: 
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Webbinariet med SLU om projektet med forskning kring Tollarsjukan var välbesökt och 
uppskattat. När inspelningen av föreläsningen är redigerad och tillgänglig läggs den på 
hemsidan. En skriftlig sammanfattning publiceras i Tollaren. 
Ytterligare webbinar med utbildning för våra medlemmar undersöks av sekreteraren.  
 

 

 

§ 45                  Nästa styrelsemöte:   telefonmöte 30 november 19.00 

 

§ 46                   Ordförande avslutade mötet.   
  
  
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
  
  
                                                                                                       ------------------------------------------
                                                     
                                                                                              Carina Boijertz                       
  

  


