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Förslag till verksamhetsplan för Tollarklubben 2021 
 
Att upprätta en planering för klubbens verksamhet för 2021 är något som, under 
rådande pandemi och samhällskris med vid var tid olika restriktioner som ej går att 
förutse, är mycket svårt. Därför bör denna verksamhetsplan ses som en ambition 
med stor respekt för att myndigheter liksom SKK kan införa olika restriktioner som 
medför att planerade aktiviteter inte går att genomföra. Nedan angiva ambitioner är 
de som beaktats vid upprättande av budget för 2021. 
 
Styrelsen ambition är att ha mellan 9 och 11 styrelsemöten under året. Av dessa 
kommer flertalet vara digitala eller över telefonkonferens. Styrelsen kommer med all 
sannolikhet inte kunna genomföra något fysiskt möte tillsammans under första 
halvåret 2020. Ambitionen är att kunna genomföra ett fysiskt möte under en helg 
under hösten 2021. Mellan styrelsemöten beslutar AU i akuta frågor.  
 
Ordinarie klubbmöte, årsmötet, var ursprungligen tänkt att genomföras 13 mars i 
Stockholm. På grund av pandemi och restriktioner, kommer detta fysiska ordinarie 
klubbmöte inte kunna genomföras. Klubbmötet avses istället att genomföras såsom 
ett digitalt klubbmöte, med hjälp av SKK. 
 
Det är en ambition att under året kunna genomföra två st uppfödarträffar, en på 
våren och en på hösten. Klubben svarar för eventuell föreläsare, lokal, lunch och fika 
och deltagarna svarar för sin egen för resa och eventuellt övernattning. Sannolikt kan 
endast en fysisk träff genomföras under hösten 2021, varför ambitionen är att vårens 
uppfödarträff genomförs digitalt. 
 
Klubbens ambition är att erbjuda medlemmarna minst ett kostnadsfritt webinar under 
våren och ett på hösten 2021, avseende hundrelaterade och för Tollaren viktiga 
frågor. 
 
Tollarspecialen 2021 avses genomföras 5-8 augusti i Karlsborg, Skaraborg. 
Tollarmästare och Juniortollarmästare kommer att utses på officiellt tollingjaktprov 
samt inofficiell utställning arrangerade av Tollarklubben. Exakta formerna för 
genomförandet kommer troligen behöva justeras jämfört med tidigare Tollarspecialer 
för ett säkert och tryggt evenemang.  
 
Styrelsen ska verka för ett gott samarbete med SSRK, SKK samt övriga svenska och 
nordiska retrieverklubbar. 
 
Tollarklubben kommer att delta vid SSRKs fullmäktige i maj 2021. Exakta formerna 
för genomförandet av det mötet är dock ej fastställda, men sannolikt blir detta ett 
digitalt fullmäktige. 
 
Klubbens tidskrift Tollaren kommer som brukligt att utkomma med 4 nummer under 
året.  
 
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 Stockholms hundmässa, under 
förutsättning att det finns frivilliga som är villiga att ta hand om arbetet, samt att 
mässan ifråga kan genomföras. MyDog 2021 blev inställd.  
 
Vid klubbmötet 2018 startade arbetet med att genomföra en revidering av RAS, samt 
i förlängningen även Avelspolicy och Valpförmedlingsregler. Ett reviderat RAS var 
förberett för att föreläggas för klubbmötet 2020 för beslut, men på grund av pandemin 
kunde inte denna fråga behandlas på det digitala årsmötet 2021. Klubbstyrelsen 
förelägger därför RAS för beslut på det digitala årsmötet 2021. De enda skillnaderna 
är uppdatering av en del statistikuppgifter från 2020 års verksamhet. 
 
Under förutsättning att Klubbmötet 2021 röstat för ett reviderat RAS kommer detta 
skickas uppåt i organisationen för slutligt beslut hos SKK. 
 
En revidering av klubbens Avelspolicy, baserat på ett av klubbens medlemmar beslut 
om reviderat RAS, kommer att utarbetas under 2021. 
 
Styrelsen föreslår för klubbmötet att nuvarande valpförmedling läggs ned och ersätts 
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 i samband med Klubbmötet, men istället skickas ut via post. 
 
2020 års informationsträff med aktivitetsansvariga blev inställd. Ambitionen är att det 
ska genomföras en träff under 2021, men det är ännu inte klarlagt om det är möjligt 
att genomföra. Träffen inte budgeterad.  
 
Eftersom årsmötet inte genomförs fysiskt och eftersom styrelsen inte kan ha fysiska 
möten som ett normalår, påverkar det ekonomin med lägre kostnader. Om träff för 
aktivitetsansvariga inte går att genomföra innebär det också sänkta kostnader. 
 
För Tollarspecialen bedömer klubbens styrelse att den under 2021 med stor 
osäkerhet kan medföra ett större negativt utfall än normalt. 
 
För att kunna klara av att hantera en ökad digitalisering budgeterar klubbstyrelsen 
medel för inköp av surfplattor, anslutning till app för att hantera incheckning, digital 
katalog, resultatöverföring m.m. för Tollarspecialen.  
 
Under 2021 fyller Tollarklubben 35 år, medel avsätts i budgeten för någon form av 
jubileumsgåva i samband med det. 
 
Ambitionen är att under 2020 finna nya former att lägga ut hälsoinformation och ännu 
mer aktuell information på kubbens hemsida.  
 
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 tvingades 
dock SKK pausa projektet på grund av pandemin, men förhoppningen är att arbetet 
återtas under 2021.  
 


