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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid fysiskt styrelsemöte i Malmö 2019-06-15- 2019-06-16

§ 11

Ordföranden öppnade mötet och hälsade välkommen.

§ 12
Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker,
Åsa Roosqvist, Per Wigforss, Marina Johnsson, Carina Boijertz, Therese Knutsson, Lars
Annergård, Helena Näslund och Gunliz Bengtsson
Anmält förhinder: Mats Gunnarsson
§ 13

Dagordningen presenterades och godkändes.

§ 14

Som justerare valdes Marina Johnsson

§ 15


§ 16







§ 17




§ 18

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll diskuterades.
Diskussionen kring hur vi går vidare med de som ej följer Tollarklubbens
rekommendation – detta återkommer vi till
Reflektion kring WS på Klubbmötet, hur kan vi använda materialet och förfina
till nästa års klubbmöte
Skrivelser in:

SKKs föreningskommittés nya praxis angående där de avråder medlemsklubbar
att publicera protokoll digitalt – Ingen motivering till detta angavs- sekreteraren
uppdrogs undersöka detta. Styrelsen beslöt att tillsvidare fortsätta som innan och
publicera protokollen i sin helhet.
Remiss från SKK angående Värdegrund – kort responstid
Skrivelse från Agilitygruppen på Specialen – behandlas under Specialenansvarigs
punkt
Brev från förbundssekreterare i Svensk Hundungdom
Mail från medlem om Tollarklubbens möjlighet att kontrollera medlemskap i
SSRK.
Skrivelser ut:
Remissvar – SKK värdegrunden
Remissvar SSRK- bruksavelspris
Svar till medlem angående medlemskapskontroll
Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande:
Rapport från fullmäktige där Tollarklubben representerades av ordförande, jaktansvarig
och specialenansvarig.
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Haft en diskussion med SSRKs ordförande utifrån vår förfrågan angående
Tollarklubbens eventuella skyldighet att anordna FB-R enligt tolkning av SSRKs tidigare
skrivelse – så är inte fallet, Tollarklubben har ej någon sådan skyldighet.
Svensk Hundungdom – skrivelsen från förbundssekreteraren med förfrågan att ingå
samverkansavtal, ordförande uppdrogs att undersöka detta vidare.
Klubbens Mål – belysa dessa i Tollaren, på hemsidan, hålla fokus på dessa även i
informationssyfte.
b.
Jaktansvarig:
Domare till tollingjaktprov. Tollingjaktprovkonferensen genomförd, 4 domare som ej
deltog.
Provledare och kommisarie: Inget svar på vår förfrågan till HS angående auktoriserad
utbildning av provledare och kommisarier. Ordförande skickar ny förfrågan till HS.
c.
Sekreterare:
Dropbox-konto skapat där protokoll och andra dokument förvaras digitalt.
Svarat på skrivelser.
Uppdrogs skriva text.
d.
Kassör och medlemsansvarig:
Genomgång av ekonomisk rapport. SKK erbjuder försäkring, uppdrogs exteriöransvarig
att undersöka och jämföra med den försäkring vi har.
Medlemshantering och valpregistrering flyttas från och med nu över till infoansvarig,
Lars Annergård som ska ha begränsad tillgång, ”titt-behörighet”, dvs. att se
inbetalningar/ transaktioner. Ordförande Mats Viker ska ges möjlighet att kontrasignera
alla belopp via internetbanken.
e.
Avelsansvarig:
Genomgång av rullande hälsostatistik.
16 av 21 kullar födda 2019 avviker från Tollarklubbens rekommendationer. Noterbart
är att 8 av dessa kullar har antingen bara en eller ingen förälder med genomförd BPH
eller känd MH status. 13 kullar där en eller båda föräldrarna saknar PRA/PRCD –
registrerad hos SKK. En kull där ena föräldern har ED-status 01.
Brev skickas till uppfödare som inte följer rekommendationerna. Två brev formuleras av
avelsansvarig och infoansvarig, ett för medlemmar att uppmärksamma
rekommendationerna och ett för icke medlemmar där rasklubbens rekommendationer
beskrivs. Svar med motivering varför man gjort avsteg från rekommendationen önskas.
Beslut att även att infoansvarig skickar ut RAS, samt SKKs avelsbroschyr till nya kennlar.
Genomgång av Agria Breeder Profile. Avelsansvarig sammanställer och underlaget
används till RAS.
Den tollare som Tollarklubben bekostat omtestning för PRA kom återigen ut med
resultat affected för prcd-PRA men är ögonlyst ua. Optigen undersöker vidare och
ytterligare blodprov är inlämnat till forskning.
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Uppfödarträffar: Kan Tollarklubben bidra till återinförandet av uppfödarträffar? Kanske
nästa år på Specialen? Vi lyssnar in uppfödare och utgår från detta.
f.
Aktivitetsansvarig, samt ansvarig för funktion och mentalitet:
Deltagit på info angående Mental-index tillsammans med RAS-ansvarig och skapat en
arbetsgrupp på sex personer. Första telefonmötet avklarat och ett frågeformulär
skapades kring mentalitet som sedan skickades till 100 uppfödare, 27 svar kom in.
Anordnat en träff för aktivitetsgruppsansvariga i Värmland för Humletorp 5-7 april. 18
ekipage deltog på träffen, där Lisa Falk var instruktör. Träffen dokumenterades av en av
deltagarna och kommer att publiceras i Tollaren.
Lagkampen ligger på hemsidan under Aktivitetsansvarigs flik,

g.
Informations och PR- ansvarig. (TOLLAREN, Klubbens hemsida)
Två mässor till hösten, Stockholm Hundmässa och MyDog. Vi publicerar ”annons” på fb
för att försöka få fler medlemmar som hjälper till. Sekreteraren ansvarar.
Både nya medlemmar samt vilka kennlar som skänkt medlemskap ska publiceras i
Tollaren. Detta mailas till Tollaren. Välkomstbrev där BPH promotas, skickas till nya
medlemmar. Brev + valpkit skickas till nya tollarägare som inte blivit medlemmar.
Infoansvarig registreras som ny medlemsansvarig. Infoansvarig ansvarar.
Profilkläder. Förslag att använda TPVictory.se där medlemmar kan välja produkter med
Tollarklubbens logga. Några produkter tas fram införspecialen för påseende.
Sponsorer: Vi behöver nya tält. Infoansvarig kontaktar Agria.
h.
RAS-ansvarig.
Deltagit på SSRKs funtionärsträff tillsammans med avelsansvarig. Diskussion kring FB-R,
i jämförelse med hur många valpkullar som föds och hur många individer som kommer
till start på jaktprov så är tollaruppfödarnas behov av FB-R kanske lägre än hos andra
retrieverraser där många fler kullar föds men ej så många kommer till start på jaktprov.
RAS dokumentet beräknas vara klart för att skickas ut på remiss i november/december
för att kunna färdigställas inför beslut på Klubbmötet 2020.
Valpförmedlingen: Diskussion utifrån Klubbmötes uppdrag att styrelsen ska utreda
valpförmedlingens fortsatta existens. Hur kan vi utveckla hemsidan så att nya
intressenter kan hitta uppfödare för att köpa valp?
i.
Specialenansvarig.
Specialen 2020 plats bestämd, meddelas på specialen 2019.
Specialen 2019: Anmälningar i de flesta grenar motsvarar budget förutom agilityn där
endast 14 hundar hittills anmälda.
Vilt måste transporteras från Halland då Dalarna ej lyckats lösa detta, lastbil inhyrd,
extra kostnad för detta tillkommer.
WT- kommer att gå vid Smågan, tollingjaktproven vid samma plats som förra gången.
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Nytt för i år är att det kommer att finnas speed-apportering fredag och lördag.
Information kring specialen under specialen kommer att kommuniceras via
facebooksidan ”Tollarspecialen 2019”.
Organisation för kommande specialer kommer att diskuteras i arbetsgrupp (se nedan).
Medlem har inkommit med förslag för hur agilityn skulle kunna organiseras.
j.
Exteriöransvarig.
Kompletterar inom utställningsbiten – rosetter beställs till specialen. Har undersökt
SKKs föreningsförsäkring.
§ 19




Diskussionspunkter:
Arbetsgrupp RAS – redan diskuterat
Arbetsgrupp Apporteringstest/ FB-R – jaktansvarig ej närvarande
Arbetsgrupp specialen – senast sista februari måste organisation för respektive
gren vara på plats. Förslag till omgruppering av organisationen diskuterades.
Detta kommer att diskuteras vidare i höst för förankring inför specialen 2020.

§ 20



Övriga frågor
Klubbmöte 2020, 20-03-14, Scandic Upplands Väsby
Fysiskt styrelsemöte 5-6/10 förslag Linköping- sekreteraren undersöker och tar
fram offert.
Vi beslutade att stryka det fysiska styrelsemötet på specialen. De punkter som
ska avhandlas inför specialen tas via mail, jaktansvarig ansvarar.
Vi beslutade att införa telefonmöten mellan våra fysiska möten. Dessa blir 9/9
samt 11/11 kl. 19.30 sekreterare mailar ut telefonnummer. Förslag på
januarimöte 18-19/1 eller 25-26/1 i Upplands Väsby.
Rökförbud from 190701 gäller allmänna inhägnade platser.
Vi beslutade att vid årets special kommer vi, liksom förra året, att ha rökförbud
på alla områden med hänvisning till brandrisken.






§ 21
Nästa styrelsemöte
Telefonmöte måndag 9 september kl. 19.30
§ 22

Ordförande avslutade mötet.

Vid Protokollet:

Justeras:

-----------------------------------------

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

Mats Viker, ordförande
-----------------------------------------Marina Johnsson

