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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, 20170501
§ 25

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 26
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Per Wigforss, Helena Näslund, Marina Johnsson,
Therese Knutsson, Gunliz Bengtsson, Carina Boijertz,
Anmält förhinder: Mats Gunnarsson, Debbie Hansson
§ 27

Dagordningen godkändes.

§ 28

Som justerare valdes Per Wigforss

§ 29

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna

§ 30



§ 31




§ 32

Skrivelser in:
Fråga från medlem angående om man inte kan kora “årets
agilitymästare” i varje höjd. Svar nej, se nedan.
Frågor från medlem angående hd-index, bland annat: från när gäller
detta? Svar från beslutsdatum 4/4-17 Ordförande svarar.
Skrivelser ut.
Svar till medlem angående agilitymästare, beslut om mästartitlar
fattas på klubbmötet, svar skickas av GunLiz Bengtsson
Svar till medlem angånde frågor kring HD-index, ordförande svarar.
Exteriöransvarig har svarat SSRK ett flertal tillfällen angående ett
ärende om utökat rasregister.
Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande. Deltagit på SSRKs funktionärsträff. Diskussioner
bland annat kring FB-R, en eventuell delning av SSRK samt hur
mandatfördelningen inför fullmäktige ska ske. Inför SSRKs fullmäktige har
styrelsen skickat ut tre propositioner. Den första angående
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röstningsförfarandet på ett fullmäktigemöte vid lika antal röster. Den
andra angående möjlighet att komma med motförslag på sittande möte styrelsens proposition innebär att motförslag ska inkomma på exempelvis
valberedningens förslag senast 30 dagar innan fullmäktige. Den tredje
angående en stadgeändring som berör rasklubbarnas styrelsers
sammanställning.
b.

Jaktansvarig Summering av årets första prov.

c.

Sekreterare: Inget att rapportera

d.

Kassör och medlemsansvarig: Genomgång av ekonomisk rapport

e.
Avelsansvarig:
Genomgång av hälsostatistik 20170101 - 20170501
Totalt är nu 84 Tollare HD röntgade, 82 % av de röntgade Tollarna har fria
höfter (83% för mars, 79 % för april styrelsemöte). HD grad D samt E (till
dagens datum) belastar samma kull, liksom 2 x ED grad 1 & 1 x ED grad 2.
Genomsnitts Index för HD grad A ligger på 107, Index för HD grad B ligger
på 95 (2011 - 2015 årskullar). Medelvärde för HD index åren 2000 - 2015
ligger på 100.
Preliminärt kull index (HD) för registrerade kullar 2017
11 av 18 kullar har ett kull-index (HD) på 100 eller över
4 kullar av 18 har ett kull-index (HD) på 95 - 99
2 kull av 18 har ett kull-index (HD) under 95
1 kull av 18 har inget preliminärt kull-index vid parning (utländsk partner)
Av de ED röntgade Tollarna, så befanns 76 ua samt 3 st med ED grad 1, samt
en med ED grad 2 dvs. 95% ED fria resultat (98 % aprils möte)
Av de 84 Tollarna som har HD-röntgats, har även 80 st ED röntgats, dvs
95% av de HD röntgade Tollarna har även ED röntgats.
prcd-PRA status för kullar registrerade 2017
6 kullar av 18 har två föräldrar med känd prcd-PRA status/registrerad
prcd-status hos SKK
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11 kullar av 18 har en förälder med känd prcd-PRA status/registrerad
prcd-status hos SKK
1 kull av 18 har ingen förälder med känd prcd-PRA status/registrerad
prcd-status hos SKK
Ögonlysning för kullar registrerade 2017
9 kullar av 18 har två föräldrar med känd ögonstatus vid födseltillfället
9 kullar av 18 har en förälder med känd ögonstatus vid födseltillfället (i två
av dessa 3 kullarna har ena partnern ögonlysn. resultat ua dock ej inom 12
månader från födseltillfället)
0 kullar av 18 har ingen förälder med känd ögonstatus vid födseltillfället
DEN resultat för kullar registrerade 2017
14 kullar av 18 har två föräldrar med känd DEN status (Tollarklubben samt
Ofa resultat)
2 kullar av 18 har en förälder med känd DEN status (fri Tollarklubben samt
Ofa resultat)
2 kullar av 18 har ingen förälder med känd DEN status (Tollarklubben samt
ofa resultat)

Registrerade hundar
111 st varav 53 st tikar och 58 st hanar i 18 kullar, samt 3 st imp (2 hanar
samt 1 tik) ger ett kullgenomsnitt på 6,16 valpar/kull (mars möte 7,4
valpar/kull, april möte 6,75 valpar/kull) (importerade hundar ej inräknad
som kull).
Inavelsgraden för 2017 ligger på 0,5 %.
f.
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet:
Sammanställer en lista på Apporteringstest domare för
publicering på Tollarklubbens hemsida. Överlämning med tidigare
aktivitetsansvarig denna månad.
g.

Informations och PRansvarig. Avtal med Dummies.se förnyat.
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h.
RAS-ansvarig. Styrelsen beslutade Handlingsplanen för RAS
2017, utifrån den utvärdering som gjordes ht-16. Handlingsplanen
kommer att publiceras på hemsidan.
i.
Specialenansvarig. Alla utställningsdomare klara. Marken för
tollingjaktproven kommer att besiktigas nu i maj. Allt rullar på bra.
j.

Exteriöransvarig. Inget att rapportera.

§ 33
§ 34

TOLLAREN. Nytt nummer på G.
Klubbens hemsida Under ständig uppdatering.

§ 35


§ 36



Arbetsgrupper
Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar: Vi
fortsätter med utskick av nyckelband.
Övriga frågor
Revidering och beslut av Attest och Beslutsordning, Nova Scotia
Duck Tolling Retrieverklubben.
Revidering och beslut av Arbetsordning för styrelsen för Nova
Scotia Duck Tolling Retrieverklubben.



§ 37

Nästa styrelsemöte måndag 12/6 kl 19.00

§ 38

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:
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-----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

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

