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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll från styrelsens telefonmöte 20171002 

 

 
§ 93 Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet 
 
§ 94 Beslutsmässighet.  Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: 
Mats Viker, Åsa Roosqvist, Helena Näslund, Marina Johnsson, Gunliz 
Bengtsson, Carina Boijertz, Therese Knutsson, Per Wigforss, Debbie 
Hansson Mats Gunnarsson 
                     
§ 95                     Dagordningen godkändes.         
  
 
§ 96                     Som justerare valdes Debbie Hansson 
 
§ 97              Föregående mötesprotokoll :  

 Uppdrag angående infobrev kring aktivitetsansvarigs uppgifter, vi 
diskuterade inkomna synpunkter kring innehållet i infobrevet, en 
policy kring vilka aktiviteter som Tollarklubben kan tänkas bidra med 
diskuteras på det fysiska styrelsemötet i oktober. Brevet kommer att 
publiceras på hemsidan. 

 Kassörens uppdrag att undersöka poster, där vi ska jämföra fakturor 
så att det ej kommit dubbelt. 

 Diskussion kring specialen 2018, kommer under punkten 
Specialenansvarig. 

 Beslut av utskottet, Scandic Mölndal bokat för både januarimötet 
samt Klubbmötet i mars. Viktigt att skicka kallelse till Tollaren innan 
15 november, detta uppdrogs åt sekreteraren att ansvara för. 

 
§ 98              Skrivelser in:    

 Remiss från SSRK angående ansökan som tollingjaktprovsdomare B, 
Tollarklubben beslöt tillstyrka ansökan och sekreteraren uppdrogs 
skicka svar till SSRK. 

 Inbjudan från Agria till alla samarbetspartners att närvara vid 
Stockholm Horse show. Info-ansvarig representerar Tollarklubben. 

 Skrivelse/ fråga från medlem som kommer att diskuteras på det 
fysiska mötet i oktober. 
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§ 99                       Skrivelser ut.  
 
§ 100                    Rapporter från alla ansvarsområden 
 
a.              Ordförande:   inget att rapportera 
 

b. Jaktansvarig: Diskussion kring hantering av viltspårsprotokoll. 
Uppdatering av hemsidan kring detta. Ansvarig har påbörjat en 
sammanställning utifrån; “Vad ger ett 0-pris”. Detta kommer att 
presenteras på oktobermötet.  
 
c.  Sekreterare: Bokat lokal och boende både för fysiska 
styrelsemöten, i oktober och i januari, samt nästa års (2018) klubbmöte.  
 
d.              Kassör och medlemsansvarig:  Genomgång av 
resultatrapporten, alla fakturor från Specialen ännu ej inkomna.  
 
e.              Avelsansvarig:  
Rullande hälsostatistik 

Totalt under året har nu  171 st Tollare HD röntgats, 79,5 % av de röntgade 
Tollarna har fria höfter dvs. HD grad A eller HD grad B.   
Medelvärde för HD index åren 2000 - 2015 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Medelvärde 
HD-index   

93 94 93 96 95 94 94 96 96 97 97 98 99 100 98 100 

 

Preliminärt HD-index (HD) för kullar födda 2017 
28 av 49 kullar har ett kull-index (HD) på 100  eller över 
10 kullar av 49 har ett kull-index (HD) på 95 - 99 
7 kull av 49 har ett kull-index (HD) under 95 
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4 kull av 49 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 överstiger 100) 

Av de ED röntgade Tollarna, så befanns 150 ua samt 5 st med ED grad 1, 
samt en med ED grad 2 samt två med ED grad 3  dvs. 94,9% ED fria resultat. 
Av de 171  Tollare som har HD-röntgats, har även 158 st ED röntgas, vilket 
betyder att 13 har ej gjort armbågsröntgen samtidigt som HD-röntgen.  92,3 
% av de HD röntgade Tollarna har även ED röntgas. 

prcd-PRA kullar födda 2017 
22 kullar av 49 har två föräldrar med känd prcd-PRA status/registrerad 
prcd-status hos SKK 
21 kullar av 49  har en förälder med känd prcd-PRA status/registrerad 
prcd-status hos SKK 
6 kullar av 49  har ingen förälder med känd prcd-PRA status/registrerad 
prcd-status hos SKK 

MH -   35 deltagare, 12 hanar, 23 tikar samtliga med känd mental status. En 
tik har ej känd status, ägaren har avbrytit MH. 
BPH - 72 deltagare, 33 hanar, 39 tikar samtliga med genomförd BPH (samt 
2+4 utlandsregistrerade) En hane avbruten BPH av beskrivaren 
FB-R - 13 deltagare, 4 hanar, 9 tikar genomförd FB-R 

Registrerade  hundar 
319 st varav 158 st  tikar och 161 st hanar  i 49 kullar, samt 4 st imp (2 
hanar samt 2 tikar) ger ett kull genomsnitt på 6,5  valpar/kull (importerade 
hundar ej inräknad som kull). 
Inavelsgraden för 2017 ligger på 0,5 % dvs 0,2% mindre än vad 2016 års 
inavelsgrad. 

DEN-resultat för kullar födda 2017 
31 kullar av 49 har två föräldrar med känd DEN status (Tollarklubben samt 
Ofa resultat) 
10  kullar av 49 har en förälder med känd DEN status (fri Tollarklubben 
samt Ofa resultat) 
8 kullar av 49 har ingen förälder med känd DEN status (Tollarklubben samt 
ofa resultat) 
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f. Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och 
mentalitet: Infobrevet skickat till webmaster för publicering på 
hemsidan. Fundering kring möte för aktivitetsgruppsansvariga, diskuteras 
ytterligare på fysiskt möte. Hur kan vi få uppfödare mer intresserade av att 
genomföra FB-R? 
 
g. Informations och PRansvarig. Inget att rapportera. Förbereder 
inför det fysiska mötet. 
 
h. RAS-ansvarig. Inget att rapportera. Förbereder för genomgång 
av handlingsplanen för RAS. 
 
i.   Specialenansvarig. Alla tollingjaktprovsresultat är nu 
registrerade på SSRK.  
Specialen 2018: Per kollar att utställningsdomare är bokade. 
Specialengruppen besöker den tilltänkta platsen i samband med vårt 
fysiska styrelsemöte i oktober. Facebookgrupp inför specialen 2018 
kommer att startas upp inom kort. Platsen kommer, utifrån markägarens 
önskemål, inte att meddelas förrän vid årsskiftet.   
 
j. Exteriöransvarig.  Möjligheterna till att Tollarspecialens 
utställning skulle vara officiell har undersökts, men detta faller pga att plats 
och datum ska meddelas till SKK senast 3 år innan samt att vi saknar en 
person som både har kompetens och vilja att jobba aktivt i klubben med 
detta.   
    
§ 101                       TOLLAREN.  Nytt nummer ute, Specialennumret.  
 
§ 102                    Klubbens hemsida  Uppdateras allt eftersom. Styrelsen 
uppdrogs att göra en aktiv genomgång och meddela webmaster. 
 
 
§ 103                      Arbetsgrupper  
Diskussion kring vilka grupper som ska vara aktiva, finns det nya behov?  

 Gruppen för att engagera uppfödare för fler medlemmar:  Nytt 
infobrev-till uppfödare på gång, Hur går vi vidare? 
 
 

§ 104                     Övriga frågor    
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§ 105                    Nästa styrelsemöte  fysiskt möte i Upplands Väsby 28-29 
oktober 
 
§ 106                     Ordförande avslutade mötet.   
 
 
 
Vid Protokollet: Justeras: 
 
 
-----------------------------------------  ------------------------------------------ 
Åsa Roosqvist, sekreterare Mats Viker, ordförande 
 
 
 ------------------------------------------                                                     
    Debbie Hansson                                                                
  
  


