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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll från styrelsens telefonmöte 20171204
§ 121

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 122
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande:
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena Näslund, Marina Johnsson, Gunliz
Bengtsson, Carina Boijertz, Per Wigforss, Debbie Hansson, Mats Gunnarsson
och Therese Knutsson
§ 123

Dagordningen godkändes.

§ 124

Som justerare valdes Per Wigforss

§ 125


§ 126







Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående protokoll och de punkter som ska
diskuteras vidare kommer att tas upp under.
Skrivelser in:
Motion inför Klubbmötet från Titti Karlström
Information från SSRK/SBK-tävling angående startandes ansvar.
Beslutades informera om detta via sociala medier samt på
klubbmötet.
Information från SKK angående GDPR. SKK kommer att ordna
webbinarium och ge ut extra nyhetsbrev kompletterat med korta
informationsfilmer. Beslutades att kassör, sekreterare och
informationsansvarig tar del av detta och redovisar på det fysiska
mötet i jan.
Skrivelse in från SSRK jakthundskommitté angående
funktionärsstipendiet.

§ 127



Skrivelser ut:
Ordförande skickade förslag på stipendiat till SKKs
jakthundskommittén.
Fråga från medlem angående bakbenssporrar.
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§ 128

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande: Skrivit en artikel till Tollaren angående FB-R och
apporteringstest som avelsverktyg? Vad vill vi?.
b.
Jaktansvarig: Bifogat sammanställning av årets starter:
tollingjaktprov, tollare som startat retrieverjaktprov samt praktiska
tollingjaktprov. Redovisning i januari.
Möte i Tollingjaktkommittén där det bland annat diskuterades att Norge,
som får officiella tollingjaktprov 180101, där de använder dummies i
nybörjarklass. Så sker för närvarande i retrieverjaktprov. Diskuterat fler
platser/marker för tollingjaktprov. Kommittén kommer att ha fysiskt möte i
januari.
c.

Sekreterare: Skrivit en kallelse till Klubbmötet 2018.

d.
Kassör och medlemsansvarig: Kostnaderna för Specialen är nu
färdigredovisad, slutade på -20¨ utifrån budget. Detta har att göra med att
det var färre startande än vad vi budgeterat för.
e.

Avelsansvarig: Löpande hälsostatistik

22 nya HD grad A resultat sen oktober möte
9 nya HD grad B resultat sen oktober möte
5 nya HD grad C resultat sen oktober möt
2 nytt HD grad D resultat sen oktober möte
inga nya HD grad E resultat sen oktober möte
Totalt i år är nu 209 Tollare HD röntgade. 79,9 % av de röntgade Tollarna
har fria höfter dvs. A eller B. (83% mars, 79 % april, 82% juni, 77,8%
augusti , 78,8 % september , 79,5% oktober styrelsemöte)
Preliminärt kullindex (HD) kullar 2017
31 kullar av 55 har ett preliminärt kull-index (HD) på 100 eller över
11 kullar av 55 har ett preliminärt kull-index (HD) på 95 – 99
8 kullar av 55 har ett preliminärt kull-index (HD) under 95
5 kullar av 55 har inget preliminärt kull-index vid parning (utländsk
partner, i tre av fallen har partnern som bor i Sverige HD index över 100. I
ett av fallet har den utländska partnern ett index i sitt hemland som

Sidan 3 av 4

överstiger 100, I ett fall har tiken HD grad A o index på 93 och hanen
utländskt HD resultat - land där man ej räknar index)
ED.
Av de ED röntgade Tollarna i år, så befanns 181 ua samt 5 st med ED grad 1,
samt en med ED grad 2 samt fyra med ED grad 3 dvs. 94,7% ED fria resultat
(98 % april, 95 %, maj 96%, juni, 94,6%, augusti 94,6%, september 94,3%
oktober 94,9%)
Av de 209 Tollare som har HD-röntgats, har även 191 st ED röntgats, vilket
betyder att 18 har ej gjort armbågsröntgen samtidigt som HD-röntgen, dvs
91,3 % av de HD röntgade Tollarna har även känd ED status.
f.
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och
mentalitet: Skickat ut mejl till alla aktivitetsansvariga. Går igenom och
uppdaterar hemsidan under fliken Aktivitetsansvarig.
500-analys för BPH klar för Tollare i början av 2018.
g.
Informations- och PR-ansvarig. Diskuterat med Agria. Deltagit
i en workshop hur man kan hantera sponsorer, både inför specialen men
även för Tollarklubbens räkning.
h.
RAS-ansvarig. Har tillsammans med Avelsansvarig tagit fram ett
frågeformulär angående Valpförmedlingen att ha som underlag för hur
detta ska se ut framöver. Dessutom konstruerat ytterligare en enkät till
uppfödare angående RAS, vilka styrkor och brister hos Tollarna. Detta
kommer att vara underlag för den workshop som kompletterar Klubbmötet.
Allt detta bifogas i det infobrev som skickas ut innan jul.
i.

Specialenansvarig. Domare till tollingjaktproven i princip klara.

j.

Exteriöransvarig. Inget att rapportera.

§ 129

TOLLAREN. Nytt nummer på gång.

§ 130
Klubbens hemsida Uppdateringar görs allt eftersom. Både
de som uppdrogs från förra mötet samt översyn utifrån uppdrag.
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§ 131


Arbetsgrupper
Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar:
Kassören presenterade olika förslag på valpköpargåva. Beslut
kommer att tas i januari. Då får vi även se över hanteringen kring
detta.



Grupp kring sponsorer: En workshop hur man kan hantera
sponsorer är genomförd.



Grupp kring RAS-revideringen. Enkäten är sammanställd som
underlag för workshop på Klubbmötet men även underlag för vidare
arbete med RAS.

§ 132

Övriga frågor Inga övriga frågor.

§ 133
Nästa styrelsemöte Fysiskt möte 20-21 januari 2018 i
Göteborg. Start 9.00
§ 134

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

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

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

