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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20160905

§ 83

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§84

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

§85

Dagordningen godkändes

§86

Som justerare valdes Gunliz Bengtsson

§87

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och Protokollet lades till handlingarna

§88

Skrivelser in










§89


§90
a)
b)
c)

Inbjudan till SSKs årliga avelskonferens i november, RAS- och avelsansvarig går, anmäler
sig själva.
Intresseförfrågan till avelskonferens i SSRKs regi. Tollarklubben är intresserad.
Sekreterare anmäler. Avels och RAS- ansvariga funderar på föreläsare att föreslå. Senast
20/9
Regelöversyn och utvärdering av Hälsoprogram, Avels-och RAS-ansvariga tittar på
denna till det fysiska oktobermötet.
Brev från utställningsdomare Bjarne Sörensen angående Tollarspecialen.
Skrivelse från SKK angående de två hundar med olämpligt beteende som med omedelbar
verkan avstängs från all verksamhet.
Ny exteriördomare godkänd av SKK, för Tollare Svante Frisk
Inbjudan till MyDog Rasklubbstorg, anmälan senast 30/10. Fyra dagar ska bemannas.
Infoansvarig lägger ut förfrågan på fb, anmälan senast 30/9.
Skrivelser ut
Ordförandens brev till SSRK ang WTs regeländringar. Har ej behandlats av SSRK ännu.
Till SKK angående de hundar med olämpligt beteende.
Rapport från ansvarsområden
Ordförande – inget att rapportera
Jaktansvarig – Två nya tollingjaktprovsdomare godkända. Hittills 310 starter på
tjp 2016.
Sekreterare – inget att rapportera
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d)

Kassör – Genomgång av ekonomisk rapport. Allt är inte klart från Tollarspecialen
men det ser bra ut. BPH – sticker ut åt andra hållet.

Avelsansvarig – Fortfarande önskas fler svar i Hälsoenkäten, ny blänkare kring
detta inför det fysiska mötet där detta ska diskuteras.
Av de totalt 176 st höftledsröntgade Tollarna under 2016 så visar 138 st ua (78,4 %), samt 38
st på höftledsdysplasi. Årets resultat av dessa undersökta (ej kopplat till födelseår) ger en
höftledsdysplasi som ligger på 21,6 % .
Väljer man att titta på höftledsstatestiken baserat på hundens födelseår, så ligger 2015 års
statistik på 83,3 % fria samt 16,6 % med Höftledsdysplasi.
Höftledsindex ligger för rasen på 100 (baserat på år 2014). Index för grad A ligger på 107, Index
för grad B (dvs. ua) ligger på 95 alltså under 100, något som kennelklubben rekommenderat att
man bör sträva efter vid en tilltänkt parning.
Av de röntgade hundar under året, så visade fyra individer på ED grad 3, individerna har olika
födelseår, och är alltså spridda mellan åren 2014 o 2015. En av dessa är opererad för FCP.
Av de tre hundar som har ED grad 2, är två födda 2015 och en född 2012. Av av dessa är en
opererad för FCP.
Övrigt: JADD - Inga nya kända fall har inrapporterats.DE - Inga nya kända fall har inrapporterats,
o endast en svensk hund har testas i offas sista körning (baserad på den officiella statistiken).
e)

Mentalitets- och funktionsansvarig – Ingen medlem har svarat på förfrågan som
intresserad av att vara ansvarig för BPH-banan i Märsta. Däremot finns en intresserad
icke tollarägare, som uttryckt intresse att jobba med detta, mot betalning. En annan
brukshundsklubb har anmält intresse att ta över BPH-banan. Mentalitetsansvarig har
pratat med BPH-ansvarig på SKK, Helena Frögeli angående möjlighet att flytta BPHbanan från Märsta till Bro-Håbo.
Styrelsen beslutade att lägga ner BPH-verksamheten. Vi överlåter banan till BroHåbo under förutsättning att SKK godkänner detta. Detta meddelar
mentalitetsansvarig till både SKK, Märsta och Bro-Håbo.

f)

Informationsansvarig – inget att rapportera

g)

RAS-ansvarig – 302 st Tollare mättes på Tollarspecialen.

h)

Aktivitets- och medlemsansvarig – Planerar för träff med aktivetsansvariga.

i)

Exteriöransvarig – Hanterat skrivelser kring Tollarspecialens utställning.

§91

Tollarspecialen

Tollarspecialen 2016 blev ett mycket lyckat arrangemang! Fantastiskt bra jobbat av
Skaraborgstollarna!
Analys: Vi behöver hitta en ansvarig för utställningen, som sitter inne med kunskap och kan
styra upp och är villig att jobba med detta!
Vi behöver också hitta en permanent lösning för hur vi förvarar allt material till specialen, som
just nu förvaras i Forsvik.
Att göra: Resultatlistor av ansvariga i resp. gren meddelas till webmaster.
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Diskussion kring Tollarspecialen 2017, 2018.
§92

Tollaren

Nytt nummer på gång! Tollarspecialennummer!
§93
Klubbens hemsida
Alla resultat från Tollarspecialen ännu ej insända till webmaster. Det som ska läggas ut bör vara
”klart” att publicera.
§94

Arbetsgrupper

a) Engagera uppfödare för fler medlemmar: Utskick påbörjat: Nyckelband på väg ut till
uppfödare.
§95
Övriga frågor
Föreläsare till årsmötet tillfrågad.
§96

Nästa möte måndag 3/10 kl 19.00

§97

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Gunliz Bengtsson

