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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN 
Protokoll fört vid styrelsens möte i Stockholm  2022-10-22 – 2022-10-23 

 

                      
 

§ 86  Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen 
 
§ 87 Beslutsmässighet föreligger. Närvarande: Mats Viker, Malin Kånåhols, Carina 

Boijertz, Gunliz Bengtsson, Therese Knutsson och Åsa Roosqvist. 
 
§ 88 Som justerare valdes Carina Boijertz 
 
§ 89 Föregående protokoll/ tidigare möten:  

• Agria breeders profile publiceras i kommande Tollaren. 
• RAS-dokumentet sammanställs och publiceras 
• Lyfta fram sponsorer 

 
§ 90  Inkomna skrivelser: 

• inkomna skrivelser från ssrk gicks igenom  
• Malin Kånåhols anmäls till Kommissarieutbildning. 

 
§ 91  Utgående skrivelser: 

• Händelserapport ang ökl på Tollarspecialen inskickad 
• Meddelat SKK om oförändrade medlemspriser för 2023 

 
§ 92 Rapporter från ansvarsområden: 

a. Ordförande: deltar i möten i TJK samt i arbetsgrupp i SSRK 
 

b. Jaktansvarig: ej närvarande. Statistik över jaktprov på gång, Tollingjaktchampions 2022, 
certifiering av provledare kommer införas 1:a januari 2023. Befintliga provledare 
certifieras per automatik. Domarkonferens SSRK planeras till 2024 men budgeterad till 
2023.  
 

c. Sekreterare: Hantering av Tollarklubbens aktiviteter under hundförbudstiden för 
rapportering till SSRK 

 
d. Kassör: Genomgång av resultat för Tollarspecialen, bättre resultat pga fler startande-fler 

sponsorer, korta avstånd, mat från samma leverantör. Genomgång av resultat 
Tollarklubben per 30 sept,  

 
e. Avelsansvarig: Genomgång av hälsostatistik. Diskussion kring punkter att ha koll på 

inför nästa RAS samt kring förslag på diskussionspunkter till klubbmöte och 
uppfödarträff.  
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f. Aktivitetsgruppsansvarig:  
Aktiviteter under hundförbudstiden ⅓ -20/8 måste rapporteras in även för 
aktivitetsgrupperna. Struktur för detta: Aktivitetsansvarig i respektive grupp rapporterar 
till aktivitetsansvarig i styrelsen senast 15/9 .  
Aktivitetsgruppernas årsplaner inför verksamhetsåret 2023 ska vara klara före 30/12 
2022. Fokus i aktivitetsgrupperna ska vara att uppmuntra nya hundägare till aktivitet och 
gemenskap och introduktion till tollingjakt.  
Aktivitetsgruppsträff kommer bli april 2023. Förslag att utbilda aktivitetsansvariga hur 
de utbildar nybörjare samt förslag att ge startpaket med dummys och tollingnät till de 
aktivitetsgrupper som är på plats.  

 
g. PR- informations- och medlemsansvarig:  

Det kommer inte bli någon rasmonter för Tollarklubben varken på Stockholm Hundmässa 
eller My Dog. Resebidrag kan ges till lokala huvudansvariga.  
Vi ser över möjligheterna för en molntjänst att förvara dokument (sekreteraren 
undersöker).  
Infoansvarig ser över ny leverantör för trycksaker.  
Förslag på ny Pin till champions.  
Tollaren: en medlem har anmält intresse för att bli ny redigerare/layoutare. Sekreterare 
kontaktar redaktören för ett redaktionsmöte. 

 
h. Uppfödar- och RAS-ansvarig: Uppfödarträffen blir digital i höst med info om Mental-

index samt som uppstart för arbetsgrupp för uppfödarträffar. Uppföljning RAS kommer 
2023. 

 
i. Specialenansvarig:  

Reflektions- och analys av årets special. Saker att ta med inför kommande specialer. 
Diskussion inför Specialen Skåne 2023. Vi beslöt att ta fram kepsar med tryck till 
funktionärer. Även T-shirts med specialen tryck (tollarklubbens logga + text specialen 
och årtal) erbjuds för alla att köpa via Tollarklubbens leverantör för trycksaker.  
Vi beslöt att fortsättningsvis alltid använda tollarklubbens logga för Specialen.  
Specialen framöver: diskussion kring platser och innehåll. Vi beslöt implementera “prova 
på” i Tollingjaktprovsgruppen. Inventering av vagnen ska göras och beställning av bl.a nät 
och pinnar.  
Samarbetspartners och sponsorer: Förslag att starta upp arbetsgrupp för att hjälpa till att 
ordna med sponsorer till specialen. 

 

 

j. Exteriöransvarig: Sammanställning över exteriörbedömningarna både från Specialen 
och SSRK på gång. Materialet, kopiorna på utställningskritikerna, sparas i två år hos 
exteriöransvarig.  

 

§ 93  Valberedningen på besök via länk.  
De har sänt ut frågor via mail och kommer kontakta var och en av oss via telefon.  
Allmän diskussion kring förfarandet och när valberedningens resultat ska presenteras. 
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Medlemmarna ska få möjighet att nominera till nya poster. 
   

§ 94   Mental index. Besök av Erling Strandberg som presenterade arbetet med projekt 
mental-index för Tollare. Hög andel BPH-beskrivna tollare motiverar till att utarbeta ett 
verktyg för avelsvärdering utifrån fyra egenskapsområden: Lekfullhet, Socialitet, 
Miljötrygghet samt Hotfullhet. Diskussion om värderade egenskaper hos tollaren.  
Vi beslöt gå vidare med projektet. Nytt möte med SKK i slutet i november. En 
arbetsgrupp bildas där förutom RAS- och avelsansvarig ingår tillfrågas dessutom två 
medlemmar.  

 

§ 95 Klubbmöte: SKK har gett möjlighet för rasklubbar att genomföra klubbmöten 
digitalt. Hybridmöten avråds dock. Vi beslöt genomföra klubbmötet fysiskt i Stockholm på 
Scandic Järva Krog den 18 mars 2023.  
 

§ 96  Kommande styrelsemöten: 5/12 kl 19.00 via zoom. 21-22 januari 2023 fysiskt 
styrelsemöte i Stockholm, Järva Krog.  
 

§ 97 SSRK: SSRK ska arbeta med avelsutvärdering och funktion. Information från 
arbetsgrupp om medlemskap. Utgång från stadgar för att belysa vad SSRK, rasklubbar och 
avdelningars verksamhet ska handla om? Utdrag från SSRK HS 220910-11där en fråga angående 
rasklubbars avgift från medlemskapet måste bevakas 

 

§ 98 Hemsidan: Ny webbmaster på besök, Elin Kossmann. Har fått inlogg och påbörjat 
sitt arbete. Ser över hemsidan, uppdatering på gång- highlighta våra sponsorer och strukturera 
över. Diskussion kring översyn av sidor.  
 

§ 99  Ordförande avslutade mötet  
 
 

 
Vid Protokollet:                                                                      Justeras: 
  
  
-----------------------------------------                                -------------------------------------------- 
Åsa Roosqvist, sekreterare                                              Mats Viker, ordförande 
 
 
 
 
    -------------------------------------------- 
    Carina Boijertz 
  
  
                                                                                                        

  


