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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20160502

§32

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§33

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker,
Åsa Roosqvist, Per Wigforss, Helena Näslund, Carina Boijertz, Gunliz
Bengtsson, Mats Gunnarsson, Therese Knutsson, Debbie Hansson,
Anmält förhinder: Marina Johnsson

§ 34

Dagordningen godkändes.

§ 35

Som justerare valdes Carina Boijertz

§ 36
Föregående mötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna.
Vi följer upp besluten angående hälsostatistiken och RAS, publicerar möjligheten för
utländska medlemmar att publicera sina hundar på Tollarklubbens DE-lista.
§ 37

Skrivelser in:
 Svenska kennelklubbens etikanvisningar för hundanvändning vid jaktprov,
träning och tillämpliga delar av jakt.
 Inbjudan till grundutbildning för avelsfunktionärer 15-16/10 2016
anmälan senast 9/9.
 Förfrågan från Norsk Jaktprovsdomare som önskar utbilda sig till
Tollingjaktprovsdomare och önskar tjänstgöra som aspirant. Jaktansvarig
förmedlat frågan vidare.

§ 38

Skrivelser ut. :
 Skrivelse till SSRK att godkänna AnnChristine Johansson och Karl-Erik
Johansson som examinationsdomare.

§ 39

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande har deltagit i SSRKs funktionärsträff 23-24/4.

b.

Jaktansvarig Provledarutbildning för Tollingjaktprov i Stockholm 6/5.

c.

Sekreterare: Skrivelser in och ut, i övrigt inget att rapportera
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d.
Kassör: Ny reseräkning är ut skickad till alla i styrelsen. Det går att skicka
in den via mail. Det är tagit lång tid att få tillgång till alla klubbens konto, men allt blev
klart i fredags. Översyn av konton
e.










f.



Avelsansvarig.
Deltagit på SKK:s grundutbildning för avelsfunktionärer den 23-24 april.
Informerat om forskningsprojekt för JADD, addison samt portosystemic shunt på
hemsida samt NSDTR klubbens FB sida.
Inloggningskrav på avelsdata är borttaget.
Löpande hälsostatistik presenterades,
Frekvensen för HD grad D (9 st - 5,1%) på årskulls basis för året 2014 ligger idag
högre än jämförelsevis för åren 2008 (10 st 4,0%) & 2010 (10 st 4,0%) (åren med
högst antal individer med HD grad D under en 10 års period). En svag
nedåtgående trend kan även ses från 2009 o framåt i % för HD grad A. Samtidigt
syns en svag uppåtgående trend för HD grad B under de sista tre åren och ligger
där mellan 31,5 % - 34%. HD grad C har legat under 10 % sen 2006 fram till
2012. 2013 låg rasen på 11,4 % och 2014 ligger rasen (hittills) på 12,4%. Fortsatt
koll på utvecklingen för HD.
Under perioden har 59 valpar registrerats på 9 kullar, varav 28 hanar och 31
tikar, vilket ger ett medeltal på: 6,5 valpar/kull
Inga nya kända DEN-affected Tollare har kommit till kännedom. Inga DEN-carrier
som inte var kända sen tidigare.
Inga inrapporterade JADD resultat. Inga kända svenskregistrerade JADD carrier
resultat hos ofa har registrerats under sista perioden, endast några clear JADD
har registrerats.
Mentalitets- och funktionsansvarig
Hur kan vi marknadsföra FB-R? Artikel kommer i Tollaren.
Ny ansvarig för Tollarklubbens BPH-bana i Märsta. Marie Vigetoft.

g.
Informationsansvarig - Diskussion kring de olika sponsoravtalen, Arrak
outdoor, Dummies.se, samt Agria.
h.
RAS-ansvarig. Senast det var mätning på Specialen var 2010, Kolmården.
Förslag att mätning EJ sker i samband med exteriörbedömningen utan att plats finns
from torsdagkväll till söndag och öppet i samband med sekretariatets öppentider. Alla
vuxna hundar, över två års ålder, anmälda och icke anmälda är välkomna till mätning.
i.

Aktivitets- och medlemsansvarig. Inget att rapportera

j.
Exteriöransvarig. Föreslagit SSRK att lägga till Ann-Christine Johansson
samt Karl-Erik Johansson på listan som examinator/aspirantdomare. SSRK tillstyrkt.
§ 40



Tollarspecialen
Förslag på informationstext angående namnbyte från WT till “Arbetsprov”.
Beslut: Vi beslöt att bifalla önskemål att tollingjaktprovsdomaraspiranterna får
praktisera på Specialen.
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Som ansvarig för agilityn på Specialen har Niklas Adolfsson tillfrågats.

§ 41
TOLLAREN . Nästa manusstop 15 maj. Att publicera: Artikel om FB-R,
Hälsoenkäten.
§ 42
§ 43




§ 44



Klubbens hemsida
Arbetsgrupper
SpecialengruppenEngagera uppfödare för fler medlemmar - Nytt möte på gång.
Sponsorer -. Arbetsgruppen läggs ned eftersom Informationsansvarig kommer
att ansvara för detta.
Övriga frågor
fysiskt möte till hösten - Offertförfrågan till Kosta Lodge.
Klubbens 30-års jubileum: Tittade på förslag på profilprodukter.

§ 45

Nästa styrelsemöte 6 juni

§ 46

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Carina Boijertz

