Protokoll fört vid styrelsemöte i Vingåker 990612

Närvarande:
Ingrid Larsson
Jacob Kinge
Petra Scharin
Lena Toftling
Maria Glaadh
Johan Körge
Milan Pavlovic
Kia Thunmarker
Tina Oja-Jansson, adjungerad
§ 190
Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 191
Beslutsmässighet, godkännande av dagordning
Beslutsmässighet konstateras. Dagordningen godkänds med en del anmälda övriga frågor.
§ 192
Val av justerare
Milan Pavlovic väljes till justerare.
§ 193
Genomgång av protokoll 990612
Föregående protokoll läses och läggs till handlingarna.
§ 194
Skrivelser in och ut
Genomgångna skrivelser finns som bilaga till protokollet. Ett mail har inkommit angående
klubbens policy när medlemmar säljer av oregistrerade valpar, ämnet behandlas separat under
§ 205. Diverse skrivväxling mellan styrelsen och Tollare i Väst angående Tollarspecialen i
Uddevalla, se vidare § 201.
§ 195
Rapporter
Kassören: Klubben har fortsatt god ekonomi. Kassören rapporterar om en del
kommunikationsproblem mellan kassören och ansvariga personer vid försäljning av annonser
i Tollaren och försäljning av kepsar. Kassören ska kontakta berörda personer och utarbeta en
rutin för hur rapportering skall ske på bästa sätt.
Avelsansvarig: Gun Nilsson har kontaktat SKK och erhållit kopior på de MH-test som utförts
på Tollare. En sammanställning har gjorts av resultatet och det visar ett ganska tydligt
mönster. Avelsansvarig rapporterar också att hon har haft en hel del kontakter med uppfödare
och bland annat med två personer som tänker föda upp sin första valpkull. En hund har
diagnosticerats med Multifokal RD men vid omlysning var den utan anmärkning. RD finns
bland annat hos Labbar och därför ska Gun ska kontakta labbeklubben för att fråga hur de
hanterar frågan i sitt avelsarbete.
Uppfödaransvarig: Milan rapporterar att han lyckats få igång ett par nya uppfödargrupper runt
om i landet. Fortfarande saknas dock kontaktpersoner eller fungerande uppfödargrupper i
vissa delar av landet, varför intresserade uppfödare kan anmäla sitt intresse till Milan.

Jaktansvarig: Lena rapporterar att klubben fått en skrivelse från Goldenklubben angående
utbildning av inofficiella domare till jaktprov. Utbildningen pågår under januari tom mars 00.
Styrelsen är intresserad och ger Lena i uppdrag att efterfråga mer information angående
utbildningen. Jaktansvarig rapporterar att hittills i år har 17 Tollare startat på jaktprov och att
10 av dessa har gått till pris. Två av hundarna har fått första pris och en hund har erhållit 1:a
HP i Ökl. Av de hundar som gått till pris kan vi glädjande konstatera att vi fått fem nya
pristagare. Under våren har en unghundsbeskrivning genomförts i Ånnaboda med 43 startande
hundar och dessutom har ett Tollingprov genomförts i Trollebo med 13 startande hundar. För
närvarande finns två planerade unghundsbeskrivningar, den 3:e juli i Ullånger och 3:e oktober
i Stockholmstrakten. Den 3:e oktober planeras även ett Tollingprov i form av en
nybörjarklass.
Aktivitetsansvarig: Maria rapporterar att vi fått en ny kontaktperson i Göteborg samt att
tidigare problem inom aktivitetsgrupperna har blivit lösta på ett tillfredsställande sätt.
Tollarbutiken: Inget att rapportera.
Utställningsansvarig: Styrelsen diskuterar det aktuella ämnet att cert endast ska delas ut i
bruksklass.
Webmastern: Tina rapporterar att hemsidan hittills haft 18 768 stycken besökare sedan starten.
Bland annat har hemsidan under maj haft 300 besökare i veckan. För närvarande finns det 57
deltagare på e-mail listan. Tina har påbörjat uppbyggnaden av den nya hemsidan. Hemsidan
finns nu på adressen www.surf.to/Tollarklubben och det är istället för att klubben ska
registrera ett domännamn, vilket både var krångligt och dyrt.
§ 196
Seminariet i november
Tyvärr erhöll Milan inte den information som tidigare utlovats från Golden- och Flatklubben.
Milan har genom SKK fått kontakt med Belgiska Vallhundsklubben som redan har en
uppfödarutbildning som kallas PEKA-utbildningen (planering, engagemang, kunskap och
ansvar). Ett kompendium som innehåller samtliga delar av utbildningen har styrelsen, genom
AU-beslut, beslutat att köpa in Klubben har fått lov att kopiera och använda materialet för
egen del. Utbildningen innehåller fyra olika delar som anatomi, genetik, rasstandard och
allmän kunskap och avslutas med fyra prov på de olika delarna.
Milan får i uppdrag att skicka in material till Tollaren nummer 3 och informera om
uppfödarutbildningen. Det ska framgå av informationen att seminariet i november är en start
på uppfödarutbildningen och att det inte går att hoppa på utbildningen efter att den startat.
Styrelsen planerar att i framtiden ha genomgången uppfödarutbildning som krav för att få
förmedla valpar via valpförmedlingen.
Milan presenterar programmet för höstens seminarium och de planerade föreläsarna till årets
seminarium är Lars Audell och Helene Hansson. Eventuellt ska Lars Audell resa utomlands
vid tidpunkten för seminariet och därför beslutar styrelsen att Milan ska tillfråga Håkan
Kasström om han kan vara backup för Lars Audell.
Styrelsen beslutar att sista anmälan till seminariet ska vara 29:e oktober samt att anmälan ska
vara bindande. Inbetalningen av kursavgiften ska vara klubben tillhanda sista
anmälningsdagen. Styrelsen beslutar att den första sammankomsten ska kosta 700 kronor,
vilket motsvarar beräknad självkostnad för kost och logi. Styrelsen beslutar att Tollarklubben
ska bekosta arvodet till föreläsarna samt kostnaden för att ta fram ett kompendium till
utbildningen.

Ingrid har kontaktat studiefrämjandet angående bidrag och de har ställt sig positiva till
utbildningen och det kan finnas en möjlighet att få bidrag. Dessutom har Ingrid försökt få
sponsorer till utbildningen och det finns hopp om att erhålla någon typ av sponsring.
§ 197
Ekonomisk planering, hur använda överskottet
Klubben har fortsatt god ekonomi och med anledning därav beslutar styrelsen att klubbens
överskott ska användas på följande sätt:
n 10.000 kronor ska användas till uppfödarutbildningen som ska genomföras under året
n 13.000 kronor ska användas till olika typer av medlemsaktiviteter
Styrelsen beslutar att styrelsens aktivitetsansvarige ska informera de aktivitetsansvariga runt
om i landet om deras möjlighet att begära pengar till olika aktiviteter. Bidraget till
aktiviteterna ska prövas och godkännas av styrelsen i varje enskilt fall. Syftet med
aktiviteterna ska följa Tollarklubbens mål och inriktning för att utbetalning ska bli aktuell.
Styrelsen diskuterar olika alternativ av domarvård och ett av förslagen var anordnandet av
domarseminarium.
§ 198
Tidningen, ökade kostnader, checklista för fasta inslag
Tollaren har from nr.2-99 bytt redaktör och med anledning därav har klubben tvingats byta
tryckeri. Det gamla tryckeriet har inte den senaste tekniken som krävs för att producera en
modern tidning. Klubbtidningen kommer att bli dyrare på grund av bytet av tryckeriet, med
anledning därav beslutar styrelsen att annonspriserna måste höjas i motsvarande mån för att
finansiera kostnadsökningen.
Styrelsen beslutade att kommersiella annonser ska kosta följande:
Mittuppslag
1.500:Helsida
1.000:Halvsida
500:¼ - sida
300:Medlemsannonser ska kosta följande:
Mittuppslag
1.000:Helsida
500:Halvsida
250:¼- sida
150:Radannonser
50:Årsannonser ska även fortsättningsvis ge 25 % rabatt om annonsen redan från början bokas
som årsannons. För varje bild tillkommer ytterligare 75 kronor och det gäller både medlemsoch kommersiella annonser. Styrelsen beslutar att de nya priserna ska gälla alla annonser som
bokas from 990612.
Redaktören hade önskemål om att styrelsen skulle upprätta en checklista av fasta inslag i
Tollartidningen. Styrelsen lägger fram följande förslag:
Nr. 1
Klubbmötesmaterial
Motioner
Annons om Tollarspecialen
Nr.2
Annons om Tollarspecialen
Blänkare om samlingsannons i julnumret av Hundsport
Nr.3
Information om när motioner ska vara styrelsen tillhanda
Nr.4
Kallelse till klubbmötet.

§ 199
Valpförmedlingen viltspårsmerit
Enligt beslut 980418 §115 gäller att pris i Ökl räknas som en merit för att tikägaren ska få
använda valpförmedlingens tjänster. Styrelsen beslutar att höja kraven till en 1:a i Ökl.
§ 200
Vandringspriserna, inventering
Styrelsen beslutar att fysisk inventering av samtliga vandringspriser ska ske i samband med
Tollarspecialen i Uddevalla och att först därefter ska en genomgång ske för att fastställa vilka
vandringspris som ska finnas kvar.
Styrelsen beslutar att ordförande kontaktar ansvariga för vandringspriset Black-Duck för att få
reda på vilka regler som gäller.
§ 201
Specialen i Uddevalla
Ordföranden rapporterar om en del skriftsväxling som har skett mellan styrelsen och
arrangörerna av Specialen 1999, bland annat har styrelsen erhållit en acceptabel budget.
§ 202
Specialerna framöver
Styrelsen beslutar att ordföranden ska kontakta ansvarig person för Tollarspecialen i Skåne,
Dalarna och Hjälmaretollarna och informera att arrangörerna måste ha jaktprov enligt SSRK´s
regler för att titeln och vandringspriset Tollarmästare och Juniortollarmästare ska kunna delas
ut.
Styrelsen beslutar att tillfråga aktivitetsgruppen i Västernorrland om de är intresserade att
arrangera Tollarspecialen år 2003.
§ 203
Utvärdering: långtidsplanen, projekten
Projekten - Styrelsen beslutar att Unghundsbeskrivningen ska utvärderas av en person från
avelsrådet och en person från jaktkommittén. Ordförande kontaktar projektledaren för att
informera om att projektgruppen måste sammankallas för utvärdering av projektet vad
beträffar testet och protokollets utformning och funktion. Projektgruppen bör inhämta
information från medlemmar och deltagande ekipage som kan ha åsikter om projektet.
Projektet Uppfödaransvarig har avslutats och utvärderats.
Projektet MH-test har ännu ej avslutats. Per dagsdato har ett fyrtiotal hundar testats. Med
anledning av det låga antalet testade hundar beslutar styrelsen att tidsplanen förskjuts och att
utvärdering ska ske av projektet när 300 hundar har genomfört testet.
Styrelsen har inte erhållit någon rapport från projektet Jaktträning av Tollare. Styrelsen
beslutar att ordförande kontaktar projektledaren och frågar när utvärderingen är färdigställd
och när resultatet kan presenteras.
Långtidsplanen - Styrelsen fastställer att styrelsearbetet i klubben pågår i enlighet med
långtidsplanen.
§ 204
AU-beslut: kompendium, brev till Tollare i Väst
Ordförande rapporterar att två beslut har skett av AU sedan sista styrelsemötet. AU har
beslutat att klubben ska köpa in PEKA-kompendiet till uppfödarutbildningen samt beslutat att
godkänna ett brev som skickats till arrangörerna av Tollarspecialen i Uddevalla.
§ 205
Oregistrerade valpar
Styrelsen diskuterar hur klubben ska agera i situationer där det förekommer medlemmar som
säljer och föder upp oregistrerade valpar, blandrasvalpar eller använder hundar i avel som
strider mot Tollarklubbens regler. Styrelsen beslutar att utforma ett brev som skickas till
berörda personer och i brevet skriva om Tollarklubbens inställning till ovanstående
uppfödning samt skriva att styrelsen vill ha ett skriftligt svar där en förklaring ges. Om
styrelsen ej erhåller svar bör berörd person personligen kontaktas för att försöka erhålla en
förklaring.

§ 206
Klubbens annons i Hundsports julnummer
Noteras att annonsen handhas av Eva-Maria Carlsson och att annons har satts in i Tollaren nr.
2, så att intresserade kan anmäla sitt intresse.
§ 207
Övriga frågor
Ordförande meddelar att Tollare i Väst förlänger anmälningstiden till Tollarspecialen till 30
juni och att poststämpelns datum gäller.
Noteras att annonsen i jakthunden innehåller fel uppgifter angående ordförande och
hemsidans adress, ordföranden ombeds att korrigera annonsen. Styrelsen beslutar att klubben
ska utöka annonsen med logotypen för Tollarklubben.
Styrelsen beslutar att fastställa antalet muggar som ska delas ut på Tollarspecialen till 14
stycken, se bifogad bilaga.
Kassören har erhållit en momsfaktura för tollaren nr. 1 och styrelsen beslutar att kassören ska
kontakta skattemyndigheten och fråga vilka regler som gäller.
Lena presenterar det material som färdigställts till Hundguiden.
Styrelsen diskuterar e-mail listan och beslutar att informera samtliga på listan att de ska vända
sig direkt till styrelsen/postmottagaren om det är något som de vill att vi tar upp på nästa
styrelsemöte. Styrelsen beslutar att bemyndiga webmastern att gå ut på e-maillistan med
ovanstående beslut.
Styrelsen beslutar att sekreteraren upprättar en förteckning över de inventarier som klubben
äger.
Styrelsen har muntligt erhållit en förfrågan om sponsring av ett ekipage. Styrelsen beslutar att
inte sponsra enskilda medlemmar.
§ 208
Mötets avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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