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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20161003

§ 98

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 99

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

§ 100

Dagordningen godkändes.

§ 101

Som justerare valdes Per Wigforss

§ 102

Föregående mötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna.

§ 103

Skrivelser in:
Domarauktorisation från SSRK
En anmälan om utökat rasregister
Inbjudan till rasklubbstorget på Stockholm hundmässa
SKK meddelat avskrivning av avstängning avseende den svenska hunden
som blev rapporterad på Tollarspecialen
Remiss från SSRK om en framtida retrieverklubb, svar senast 11/11.







§ 104

Skrivelser ut.
Brev till SKK angående uppsägning av BPH-banan i Märsta
Brev till SSRK angående faktura för BPH i Märsta 2015. Tollarklubben har
debiterats för 80 hundar när det registrerats 8 hundar denna dag. Ett
påpekande att detta påtalats innan.
 Brev till SSRK angående faktura för BPH i Märsta 2016. Tollarklubben har
blivit debiterad stamboksförningsavgifter för 27 hundar för en SKK-helg.
 Anmälan till Stockholms hundmässa är gjord.
 Intresseanmälan till förfrågan angående avelskonferens för SSRKs
rasklubbar



§ 105

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande. Skrivelser ut, även Gratulationsbrev till våra två nyblivna
Tollingjaktprovsdomare.
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b.
Jaktansvarig : Två nya tollingjaktprovsdomare klara, Marie Kinder och
Anne Titti Karlström.! En ny tollingjaktprovschampion, nr 6, Fägrings Salty Chinook och
Therese Johansson. Diplom utdelas på klubbmötet.
c.

Sekreterare: Skrivelse ut.

d.
Kassör: Genomgång av ekonomisk rapport. Medlemsavgifterna ser positiva
ut, resultatet från Tollarspecialen ser bra ut. Ser bättre ut än budget. Vi har högra
kostnader på BPH än budgeterat, dock förväntar vi oss att få tillbaka en del från SSRK.
e.
Avelsansvarig.
* SKKs policy uttalande ang. avel med hund med Höftledsdysplasi grad C, samt skrivelse
till
Länsstyrelsen Skåne ang. avel med hundar som har sämre grad HD än A eller B.
* Första Artikel publicerad i Journal of veterinary Internal medicin om DE.
* Inkomna frågor från medlemmar som kommer att diskuteras djupare på fysiska
mötet, då frågorna även efterfrågar ställningstagande ang. avelspolicyn och
uppdateringar runt RAS.
* Rullande hälsosammanfattning på Hälsoundersökningar inhämtade från SKK. Focus
ligger fortfarande på den något ökade HD-frekvensen (i jämförelse med tidigare år),
men även ökning av ED.
* Kull genomsnittet ser mer gynnsamt ut i jämförelse mot förra året (5,9 valpar/kull).
* HD-index ligger oförändrat på 100, medan medelvärdet för Tollare med HD grad A
ligger på 107 och HD-index medelvärdet för Tollare med HD grad B ligger på 95.
(SKKs rekommendation är att en tilltänkt kombination ej bör ligga under ett HD-index
under 100) Inga nya JADD och/eller Addison eller DE fall inrapporterade.
* En första kortfattad uppdatering om Congenital portosystemic Shunt - främst
intrahepatisk PSS har kommit från Emily Brown, US Davis University.
* Hälsoenkäterna fortsätter att komma in! Enkäten är öppen året ut.
f.

Mentalitets- och funktionsansvarig .
Flytt av BPH bana från Märsta till Bro-Håbo BK fortsätter att planeras. SKK har
godkänt överlåtelsen.
g.

Informationsansvarig Beställer vepor, beachflaggor till våra montrar.

h.
RAS-ansvarig. Alla i styrelsen ombeds titta igenom rasdokumentet inför
det fysiska mötet
i.

Aktivitets- och medlemsansvarig. Inget att rapportera.

j.

Exteriöransvarig. Utökat rasregister för Sara Nordin.
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§ 106
Tollarspecialen Återkoppling av Specialen 2016 med specialengruppen
och årets arrangörer i november. Mark för 2017:s special under diskussion.
§ 107
TOLLAREN . Senaste numret angående Tollarspecialen har fått mycket
beröm både för utseende och innehåll. Ett förslag till tidningen har inkommit,
överlämnas till redaktionen.
§ 108

Klubbens hemsida. Inget att rapportera.

§ 7109
Arbetsgrupper
Engagera uppfödare för fler medlemmar: Utskick pågår.
§ 110




Övriga frågor
My Dog: Bara två har anmält intresse att hjälpa till i rasklubbsmontern. Om ingen
fler anmäler sig så kommer vi ej att ha någon monter detta år. Vi lägger ut en
blänkare kring detta på fb.
Fysiskt möte i januari 2017. Plats? Beslutas i oktober.

§111

Nästa styrelsemöte 29-30 oktober bokat i Kosta.

§ 112

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Per Wigforss

