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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte 20150608

§65

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§66

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

§ 52

Dagordningen godkändes.

§ 53

Som justerare valdes Per Wigforss

§ 54

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 55

Skrivelser in:

Inbjudan från SKK till grundutbildning för avelsfunktionärer oktober (beslut tas när vi ses på
specialen), Remiss om policy för hundanvändning vid jaktprov, jaktträning, jakt (Som vi ber
jaktansvarig tittar på). Sök till Jakthundskommitténs SKK funktionärsstipendium (Jaktansvarig tittar på
detta) Inbjudan till information/ utbildning angående HD-index i november (Vi ser över detta när vi ses i
juli) Hundsport ska ha raspresentation av Tollaren i Hundsport nr 9/2015. (Sekreteraren mailar och
frågar vem som skriver själva raspresentationen och om vi kan få ta del av den innan publicering.)
(Sekreteraren erhöll mandat från styrelsen att maila adresser till medlemmar till hundsport för “fem
frågor”) Länk för intresserade uppfödare att annonsera i detta nummer av Hundsport läggs ut på vår
hemsida och vår fb-sida.

§ 56
Skrivelser ut. : Ansökan till SSRK om bidrag till forskning och obduktion. Till
SSRK angående ansökan om jubileumsrosetter.
§ 57

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande Rapport från SSRKs fullmäktige. Beteckningen J för “Jaktmeriterad”
kommer att användas i stamboksföringen, förslag som bifölls på fullmäktige. Revidering av
Tollingjaktprovsreglerna fastslogs med smärre ändringar på plats.
b.
Jaktansvarig Förslag att undersöka vilken funktionärskompetens som finns i
Sverige, vi beslöt att denna typ av förfrågan läggs på vår hemsida, vår fb-sida samt förfrågan
i vår tidning Tollaren.
c.

Sekreterare

Skrivelser in och skrivelser ut. Har börjat på ett årshjul.

d.
Kassör Genomgång av ekonomisk rapport. Fasträntekonto avslutat för
forskningsfonden och använts som stöd för DE-forskning, undersökning och obduktion.
Kassören skickar de ekonomiska månadsrapporterna för hela 2014 till ordföranden.
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Revisorerna bjuds in till fysiskt möte i Sälen (ordf ansvarar)
Vad gäller specialenkontot så beslöt styrelsen att Louise Blomqvist ska få begränsad tillgång
till Specialenkontot, ”titt-behörighet”, dvs.att se inbetalningar/ transaktioner.

e.
Avelsansvarig. SKK lanserar nya köpeavtal samt ny broschyr ang Avel 2015. DNAtest för DE (Degenerative Encephalopathy) finns nu tillgängligt, via Offa.org från mitten av
Juni. De tollare som påvisats Carrier o Affected visar på nära släktskap. (Uppdaterad
information om provtagning etc. läggs ut på hemsidan). DM (Degenerative Myelopathy)
testad affected tik bidrag till forskningen för att säkerställa att nuvarande DM test är
validerbart för Tollare. Tiken är Affected enl. DNA testet för DM. Hälsoupppdatering av
HD/ED, Ögon, MH BPH samt antal nyreg. kullar.

f.
Mentalitets- och funktionsansvarig
Tittar igenom texten om MH/BPH från SKK till hemsidan/Tollaren, skickar till Webmaster för
publicering av länk på hemsidan. Den kan läggas ut via länk på hemsidan och skickas till
Tollaren som avgör hur mycket som tas med då texten är 4 sidor.
g.

Utbildningsansvarig Inget att rapportera

h.

RAS-ansvarig. Överlämning klar från tidigare RAS-ansvarig.

i.
Aktivitets- och medlemsansvarig. Föreläsning med Sanna Hallgren för
aktivitetsansvariga på Specialen är bokad och klar, den kommer att vara på Olnispagården
torsdag kl 13-15. Aktivitetsansvarig bjuder in. Alla i styrelsen är välkomna att delta. På jakt
och Fiskemässan i augusti kommer vi att ha både monter samt tollinguppvisning båda
dagarna. Det innebär en viss kostnad då man får hyra bord.

j.
Exteriöransvarig Brev till Kanadensiska Tollarklubben angående färg och
rasstandard, om avvikelser ska ses som diskvalificerande fel.

§ 58 Tollarspecialen Allt ser bra ut, de jobbar på bra uppe i Sälen. Tidsschemat håller.
Budgeten ser bra ut. Specialenorganisationen behöver kompletteras med en
sponsoransvarig.
Styrelsen erhåller pikétröjor med klubbens logga samt namn/styrelse att ha på vid specialen,
mässor, mm.
§ 59
TOLLAREN Redaktören bjuds in till vårt fysiska möte på specialen,
ordförande kontaktar och bjuder in.
§ 60

Klubbens hemsida uppdateras fortlöpande.

§ 61
Tollarbutiken Finns ansvariga för montrar/ mässor till hösten? Bra om dessa
kontaktpersoner kunde nås innan specialen, för leverans av material (tidningar) där och
slippa en massa dyr frakt. Vi kontaktar Stockholm Södra samt Tollare i Väst. Maria Ivarsson
önskar att någon annan tar över Tollarbutiken from årsskiftet. Vi lägger annons på fb och på
hemsidan. Intresserade kan ta kontakt med Maria för mer

Sidan 3 av 3

info.
§ 62
Övriga frågor
Årshjul för styrelsens arbete påbörjat.
Styrelsen finns på plats vid incheckningen på Specialen. “Kom och prata med styrelsen”.
Vi beslöt att nästa styrelsemöte är på Specialen torsdag 30/7, kl. 9.00 på Olnispagården.
Förslag från medlem att svara uppfödarna med svarsmail med valpköparnas
medlemsnummer. Återkommer kring detta på nästa möte.
§ 63

Nästa styrelsemöte torsdag 30/7, kl. 9.00 på Olnispagården, Sälen

§ 64

Ordförande avslutade mötet

Vid Protokollet:

Justeras:

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

-------------------------------------------Mats Viker, ordförande

-----------------------------------------Per Wigforss

