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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 20150511

§50

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 51

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker,
Carina Boijertz, Ulla Nilsson, Marina Johnsson, Åsa Roosqvist, Per Wigforss.
Gunliz Bengtsson Tina Byrsell, Therese Knutsson
Anmält förhinder: Anita Wahlberg

§ 52

Dagordningen godkändes.

§ 53

Som justerare valdes Ulla Nilsson.

§ 54

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till
handlingarna.

§ 55
Skrivelser in: Problem med skrivelser in från SSRK, de skickade filerna
kommer i ett “winmail.dat” format som ingen av oss kan öppna. Detta antagligen för att
det skickas från ett outlook-konto. Ordförande tar upp detta på SSRKs fullmäktige.
Från både SKK och SSRK har kommit en text om MH fri att publicera.
Mentalitetsansvarig tittar igenom texten innan den skickas för publicering på hemsida
samt i Tollaren.
§ 56
Skrivelser ut. En skrivelse till SSRK angående bidrag till forskning/
obduktion av hund med DE. Bekräftelse till uppfödare att Tollarklubben kommer att
bidra med en del till obduktionen. (enligt beslut protokoll 150413) Positivt svar till SKK
att Tollarklubben var positiva till att HD-index införs för Tollare from 160101.
§ 57
a.

Rapporter från alla ansvarsområden
Ordförande Deltagit i SSRKs funktionärsträff,

b.

Jaktansvarig Deltagit i SSRKs funktionärsträff

c.
Sekreterare skrivelser in och ut, Uppdaterat Tollarklubbens styrelse och
kontaktuppgifter till Apportören.
d.
Kassör Flera som ännu ej betalt lunchen från Klubbmötet. Avgiften för
valpköpare höjdes på klubbmötet 2014 from 150101 men det har inte gått fram till
uppfödarna som fortsätter att betala den gamla avgiften. Faktura kommer att skickas till
uppfödarna.
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e.
Avelsansvarig. 2 st inrapporterade fall av åkomman Slipped Tendon
(Luxation av den ytliga böjsenan i hasleden - rasrelaterad åkomma hos Sheltie samt
Collie raserna) hos Tollare. Rapport av statistik, ang HD, ED, Ögon, MH och BPH.
registrerade kullar samt kennelnamn. Det ligger ett uppfödarärende ang. en uppfödare
som brytit mot SKKs grundregler på bordet hos SKKs Disciplinnämnd. Inför HD-index´s
införande planeras en artikel (-serie) ang avel och uppfödning. Inkomma med förslag på
information till nytillkomna uppfödare.
f.

Mentalitets- och funktionsansvarig Inget att rapportera.

g.

Utbildningsansvarig Inget att rapportera.

h.

RAS-ansvarig. Ej närvarande

i.
Aktivitets- och medlemsansvarig. Inbjudan till Bosjöklosters Jakt och
fiskemässa sista helgen i augusti. Aktivitets ansvarig åker på upptaktsmöte 27/5. Vi
beslöt att Tollarklubben närvarar på mässan med monter och tollinguppvisning.
Lagkampen kommer att fira 15-årsjubileum i Värmland kommande helg.
j.
Exteriöransvarig Förbereder inför Exteriördomarkonferensen, brev till
Canada på gång. Raskompendie skickat till SSRK. Den rasstandard som finns på SKKs
hemsida är felaktig avseende höjdavikelse. Det står endast + 3 cm när det ska stå +- 3cm.
Exteriöransvarig kontaktar SKK angående detta. En domare som fått utökat rasregister,
Benny Blidh von Schedvin. Angående gamla utställningskritikerna så kommer tidigare
utställningsansvarig att skicka dessa till nuvarande avelsansvarig.
§ 58
Tollarspecialen RoyalCanin är huvudsponsor. Det kan finnas möjlighet att
få ut material, typ västar till styrelsen, från dem. Utbildningsansvarig undersöker vilka
olika produkter som finns tillgängliga, och vilka möjligheter som finns. Gunliz och Carina
har haft ett möte med årets specialengrupp. Ytterligare ett telefonmöte är planerat till
nästa vecka då alla tre specialenansvariga. Vi behöver förstärka organisationen med en
person som har ansvar för sponsorer. Gunliz har även varit och tittat på mark för 2016.
Diskussion kring vad den arrangerande aktivitetsgruppen ska få för ersättning. De
utländska bankerna kräver en adress vid betalning. Den adress som ska anges vid
betalning är kassörens. På torsdagen anordnas en föreläsning för de aktivitetsansvariga.
Föreläsare ännu ej klar. Detta annonseras på hemsidan. Vi ansöker om SSRKs
jubileumsrosetter till mästartitlarna, Juniortollarmästare samt Tollarmästare. Dessa
rosetter är särskilda rosetter som SSRK delar ut detta jubileumsår.
§ 59
TOLLAREN Tidningen skickades till tryck i onsdags. Ordförande har
träffat redaktionen.
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§ 60
Klubbens hemsida Nominering till Guldapporten senast samma datum
som motionerna, 30/11. Sekreteraren har fått inlogg till hemsidan för att kunna
publicera protokollen
§ 61
§ 62










Tollarbutiken

Inget att rapportera.

Övriga frågor
Hur kan vi få fler medlemmar till klubbmötet? Diskuteras vid det fysiska mötet.
Förslag till Attest och Delegationsordning - Vi funderar kring detta och tar beslut
när vi ses på Specialen
Förslag till Rollbeskrivning och arbetsordning: Även dessa funderar vi kring och
beslutar när vi ses.
Årets viltspårtollare - Vi beslutade att anta det sammanställda förslaget.
Detta kommer att publiceras på hemsidan inom kort.
Hur kan styrelsen visa upp sig på specialen? Visa upp oss på minglet, vid
incheckningen, bjuda på fika. Västar/ profilkläder så att vi syns, skyltar.
Årshjul - vad ska finnas med? Sekreteraren skriver ihop listan och skickar ut den
inför nästa möte så kan beslut tas då.
Förslag till Alkohol- och drogpolicy- SBK har tagit fram en men SSRK saknar en.
Vi beslutade att anta förslaget. Denna kommer att publiceras till hemsidan
samt även att publiceras i Specialens katalog.
Styrelsemötet på Specialen, ändra datum till onsdag? Vi funderar och
återkommer till detta nästa möte.

§ 63

Nästa styrelsemöte 8/6 2015 kl.19.00

§ 64

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Ulla Nilsson

