Sidan 1 av 4

NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20161205

§ 128

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 129

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

§ 130

Dagordningen godkändes.

§ 131

Som justerare valdes Carina Boijertz

§ 132

Föregående mötesprotokoll diskuteras nästa möte

§ 133

Skrivelser in:
 Inga motioner har inkommit till styrelsen.
 En medlem som hört av sig angående vårt remisssvar till ev delning av
SSRK angående länsklubbarnas möjlighet till utbildning

§ 134




Skrivelser ut.
Tollarklubbens svar på remiss angående en eventuell delning av SSRK
Brev till SSRK angående riktlinjer och anvisningar för WT.
Tillstyrkande av utökat rasregister för Birgitta Svarstad

§ 135

Rapporter från alla ansvarsområden

a.

Ordförande. Arbetat med sammanställning för Mål och strategier för RAS.
Uppdatering för rollbeskrivning för styrelsen för NSDTR, denna
godkändes av styrelsen.och kommer att skickas till valberedningen.
Sammanställt styrelsens dokument med samlade fördelar och nackdelar
inför en ev delning av SSRK. Deltagit och ansvarat för rasmontern på
Stockholms hundmässa 2-4 december 2016. Varit i Forsvik och utvärderat
2016 års Tollarspecial.

b.

Jaktansvarig Tollingjaktkommittén har haft möte vilket jaktansvarig ej
kunnat delta i, men är insatt i de nya anvisningarna. En förändring är att
domare, provledare, kommissarier undantas från lottning vid ett (1)
tillfälle/ tjänstgöring under kommande 12-månaders period, gäller inom
alla avdelningar endast för tollingjaktprov. Nytt är dessutom att vi kan
använda domare från Danmark och Tyskland som är godkända/ har dömt
tollingjaktprov i resp land. Nästa möte för tollingjaktkommittén kommer att
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vara i början av 2017, då inbjuds representanter från andra länder.
c.

Sekreterare: Bokat lokaler både inför fysiskt styrelsemöte i januari samt
klubbmötet i mars 2017.

d.

Kassör: Genomgång av balans- och resultatrapporten för perioden
20160101-20161130.I balanskontot finns en post för arrangerande
aktivitetsgrupp att nyttja vid ev vinst för specialen.Denna vinst bör
utnyttjas under nästkommande år. Kassören kontaktar.
Varit i
Forsvik och utvärderat 2016 års Tollarspecial.

e.

Avelsansvarig.
HD: Av de totalt 263 st höftledsröntgade Tollarna under 2016 så visar 207
st ua (78,7 %), samt 56 st på höftledsdysplasi. Årets resultat (ej kopplat till
födelseår) ger således en höftledsdysplasi frekvens som ligger på 21,3 % ,
en aningens försämring sen föregående månads möte.
Väljer man att titta på höftledsstatistiken baserat på hundens födelseår, så
ligger 2015 års statistik på 82,9 % fria höfter (minskning från föregående
möte med 3,5%) samt 17% (ökning med ca 4%) av Tollana har
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 ligga över vid en tilltänkt
parning.
ED: 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 fyra hundar som har ED grad 2, är två födda 2015 och en född 2012
och en 2014. Av av dessa är en opererad för FCP.
ED ua ligger kvar oförändrat sen förra månadens möte. ED grad 1 har ökat
med 1,7% till 4,1%, ED grad 2 respektive ED grad 3 har minskat med 0.8%
och ligger nu på 1,6 %.
Totalt undersökta nya resultat sen förra mötet är 27 individer och
snittåldern 16 månader.
Öga UA - 17 nya ögonlysnings resultat sen förra mötet
Distichiasis - ett nytt resultat sen förra mötet
Övriga diagnoser - oförändrade sen förra mötet
Totalt 104 ögonlysta tollare, vilket ger 90 % helt fria från någon
anmärkning. Väljer man att ta med de fem Tollarna som har fått diagnosen
distichiasis, som i sig inte är en diagnos som är ett hinder för avel, så
kommer procent talet upp i 95,1% istället!
MH -37 deltagande 22 st hanar, 15 st tikar
BPH -137 deltagare, 66 st hanar, 71 st tikar. Av dessa är en avbruten av
beskrivaren (hane).
FB-R 45 deltagare, 19 hanar, 26 tikar
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Registrerade hundar 2016: 249 st varav 125 st tikar och 124 st hanar i
43 kullar, samt 2 st imp (2 hanar) ger ett kullgenomsnitt på 5,790
valpar/kull (föregående möte 5,825 valpar/kull) (importerade hundar ej
inräknad som kull).
Inavelsgraden har gått ner från 0,8% på föregående möte till till 0,7%,
vilket är samma som förra årets inavelsgrad.
f.

Mentalitets- och funktionsansvarig .
Kontaktar Bro-Håbo BK, som får komma överens med Märsta BK och boka
tid/ datum för flytt av BPH banan från Märsta BK till Bro-Håbo BK. Nycklar
3 stycken lämnas in utav de 3 som innehar nycklar till Märsta BK
klubbstuga så fort som möjligt.

g.

Informationsansvarig: Deltagit och ansvarat för rasmontern på
Stockholms hundmässa 2-4 december 2016.

h.

RAS-ansvarig. Sammanställer uppföljningen av RAS-dokumentet som
kommer att publiceras på hemsidan.

i.

Aktivitets- och medlemsansvarig. Aktivitetsträffen flyttad till 2017. Varit
i Forsvik och utvärderat 2016 års Tollarspecial.

j.

Exteriöransvarig Har tillstyrkt utökat rasregister för exteriördomare
Birgitta Svarstad.

§ 136

Tollarspecialen 2017 har nu fått en plats!! Detta kommer att meddelas på
klubbens facebook och hemsida den 12 december kl 19.00. Datum för
specialen är 3-6 augusti 2017. Vi kontaktar SBK om ansökning för
lydnadsprov till specialen. Nya ansvariga för lydnad och utställning i
specialengruppen presenterades. Till utställningen bokas 6 domare.
Utvärderingen av 2016 års special är klar. Materialet förvaras i Forsvik
fram tills nästa års special.

§ 137

TOLLAREN . Beslut taget av utskottet att utöka antalet sidor detta nummer.

§ 138

Klubbens hemsida Uppfödarprofilering. Uppfödare som är medlemmar
har möjlighet att kortfattat profilera sig. Sekreteraren kontaktar webmaster
för hur detta kan designas.
Uppdatera sidor: ex specialens organisation. Områdesansvariga tittar över
”sina” sidor.
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§ 139
Arbetsgrupper
 Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar: Infoblad nr 2/2016
är på väg ut. Infohäftet till valphäftet, kommer att formateras om för att kunna
läggas digitalt på hemsidan. Vi delar ut nyckelband till alla valpar födda
jubileumsåret 2016.

§ 140





Övriga frågor
My Dog: Schemat för rasmontern nästan klart.
Klubbmötet i mars Lokal bokad på Scandic Upplands Väsby. Samma program
som förra året med kaffe och fralla innan mötet startar sedan lunch och
föreläsning efter lunchen. Avslutas med fika. Föreläsningen ännu ej klar, då vi fått
återbud. Nytt förslag som ordföranden kontrollerar. Tollarklubben kommer att
subventionera deltagarnas mat och fika.
Styrelsemöte i januari. Lokal bokad på Scandic Upplands Väsby. Revisorerna
bjuds in.

§141

Nästa styrelsemöte 14-15 januari 2017 i Upplands Väsby

§ 142

Ordförande önskade alla en God Jul och avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

