Protokoll fört vid styrelsemöte i Vingåker 990925
Närvarande:
Ingrid Larsson
Jacob Kinge
Petra Scharin
Lena Toftling
Gun Nilsson
Johan Körge
Milan Pavlovic
Kia Thunmarker
Sofia Henningsson
§ 209
Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 210
Beslutsmässighet, godkännande av dagordning
Beslutsmässighet konstateras. Dagordningen godkänds med en del anmälda övriga frågor.
§ 211
Val av justerare
Kia Thunmarker väljes till justerare.
§ 212
Genomgång av protokoll 990612
Föregående protokoll läses och läggs till handlingarna.
§ 213
Skrivelser in och ut
Genomgångna skrivelser finns som bilaga till protokollet. En ansökan har kommit in om
bidrag för att bedriva kurs, se vidare §220. Ett brev har kommit från SKK angående
examination av två nya domare för Tollare, styrelsen beslutar att avstyrka en av personerna
samt att tillstyrka att Yvonne Larsson får inleda utbildning för att bli auktoriserad domare av
rasen.
§ 214
Rapporter
Kassören: Kassören rapporterar att klubben har fortsatt god ekonomi. Dessutom rapporteras
att det finns ett antal uppfödare som kontinuerligt betalar in medlemsavgifter för sina
valpköpare men det är önskvärt att ännu fler gör det. Styrelsen beslutar att uppmuntra de
trogna uppfödarna och i varje nummer av Tollaren publicera de kennlar som betalat in
medlemsavgifter under perioden.
Avelsansvarig: Avelsansvarig rapporterar om att hon under perioden erhållit en del frågor om
täckhund samt även en del frågor av medlemmar som själva valt hanhund och vill ha en
bekräftelse på om kombinationen är okej. Dessutom rapporteras att vid ögonlysning av en tik
var veterinären osäker på diagnosen som eventuellt kunde vara PRA och klubben väntar på
omlysning av tiken för att få en fastställd diagnos. Tikens möderne har tidigare betraktas som
relativt fritt från PRA-anlag.

Avelsansvarig har etablerat en god kontakt med det norska avelsrådet som rapporterar om att
de ska ha en jaktlig unghundsbeskrivning i samband med Norska Tollarklubbens första
CERT-utställning i Tomoya 17 juni 2000.
Klubben har hittills erhållit en mängd hälsoenkäter men avelsansvarig uppmanar
medlemmarna att fortsätta och skicka in enkäter. Klubben har påbörjat arbetet med att ta fram
en databas där samtliga hälsoenkäter ska läggas in. Styrelsen diskuterade olika förslag om
vem som ska få tillgång till databasen. En enkät har skickats ut till samtliga hundar på
hanhundslistan och innan den 31 december måste ägarna ha svarat för att få stå kvar på listan.
Styrelsen beslutar att godkänna att avelsrådet skickar en adresserad enkät till ett större antal
ägare av gamla tollare i Sverige.
Uppfödaransvarig: En förfrågan har kommit in från en av uppfödargrupperna angående
utformandet av en enkät där varje uppfödare fyller i information om sjukdomar i kullar som
man haft. Milan ska gå ut till samtliga uppfödaransvariga med en förfrågan om intresse. En
förfrågan har också kommit in angående sjukstatistik som förs av försäkringsbolagen.
Uppfödaransvarig har fått en rapport från Agria angående inrapporterade sjukdomar och
dödsfall. Milan rapporterar om att vi hittills har 3 079 registrerade tollare i Sverige.
Jaktansvarig: Lena rapporterar att jaktkommitten ska ha möte den 26:e september och mer
information om vad man kommer fram till kommer på nästa styrelsemöte. Styrelsen beslutar
att klubbens jaktpins endast ska delas ut till hundar som tagit pris på SSRK´s jaktprov.
Aktivitetsansvarig: Inget att rapportera.
Utställningsansvarig: Johan rapporterar om att vi fått en ny utställningschampion.
Redaktören: Redaktören rapporterar att han fått in mycket material till tidningen och att en del
av artiklarna kommer att införas i kommande nummer. Styrelsen beslutar att bemyndiga
Redaktören att begära in offerter för tryck av tidningen kommande räkenskapsår.
Webmastern: Tina rapporterar att den nya hemsidan börjar ta form och att den hittills haft
3 839 stycken besökare sedan starten. Webmastern rapporterar att hon har fått hjälp av en
medlem att översätta delar av hemsidan till engelska. Styrelsen beslutar att vi ska lägga in
utdrag av styrelsprotokollen på hemsidan.
Valpförmedlingen: Inget att rapportera.
Tollarbutiken: Tollarbutiken rapporterar om god ekonomi. Styrelsen beslutar att samtliga köp
av kepsar fortsättningsvis ska ske genom Tollarbutiken och dess postgiro inte genom
Tollarklubbens postgiro.
§ 215
Tollarspecialen 1999
Styrelsen diskuterar årets Tollarspecial och förslag om hur nästkommande specialer kan
förbättras. Ännu har ingen slutreglering skett av årets special varför punkten förskjuts till
nästa styrelsemöte.

§ 216
Specialerna 2000, 2001, 2002 och 2003
Specialen 2000: Brev har inkommit till styrelsen från arrangörerna av nästa års special samt
minnesinteckningar från senaste mötet. Gruppen rapporterar att man planeras att träffas minst
en gång i månaden fram till specialen. Styrelsen beslutar att föreslå arrangörerna att ansöka
om eget postgironummer.
Specialen 2001: Specialen kommer att vara i Leksand och hittills har gruppen följt fastslagna
rapporteringplanen.
Specialen 2002: Arrangörerna har haft sitt första sammanträffande och nästa möte planeras i
oktober.
Specialen 2003: Specialen kommer att arrangeras den 25-27 juli alternativt den 8-10 augusti.
Arrangörerna hälsar och tackar för förtroendet och rapporterar att specialen kommer att
genomföras på Sandöskolan i Ångermanland.
§ 217
Vandringspriser
Styrelsen beslutar att gå ut i tidningen och kräva att samtliga vandringspris är inne till
klubbmötet den 17:e mars 2000 för att styrelsen ska kunna göra en genomgång av
vandringsprisen.
§ 218
Seminariet i november
Christer Nälser kommer på seminariet och ska föreläsa om sund hundavel och Helen Hansson
ska föreläsa om autoimmuna sjukdomar. Klubben ska ta fram en teori pärm som är knuten till
utbildningen och som varje kursdeltagare skall erhålla. Styrelsen beslutar att be Gun Nilsson
och Milan Pavlovic att ombesörja att allt material som ska ingå i teoripärmen trycks upp på
bästa möjliga sätt.
Det visade sig vara svårare att erhålla bidrag från studiefrämjandet än styrelsen tidigare trott.
Det går att söka ett lokalt bidrag och ett bidrag för hela landet. Det lokala bidraget måste sökas
av deltagarna själva.
Milan presenterar ett förslag till fortsatt utbildning som planeras den 11-12 mars 2000.
Förslaget innebär att lördag förmiddag ägnas åt juridik där Ann Skog från SKK ska tillfrågas
om hon har möjlighet att föreläsa. Söndagen ägnas förslagsvis åt ämnet Parning, dräktighet
och valpning och styrelsen beslutar att tillfråga Eva von Celsing om hon har möjlighet att
föreläsa inom ämnet.
§ 219
Tidningen. Viktiga manus till nr.4
Kallelse till klubbmötet måste in i nästa nummer av Tollaren. Om det ska vara ett
Tollingjaktprov i Trollebo nästa vår, måste det också annonseras ut i nästa nummer.
§ 220
Ansökan om bidrag
En ansökan om bidrag till en kurs har kommit in från en medlem. Styrelsen beslutar att avslå
ansökan och ordföranden ombedes kontakta berörd person och meddela utslaget.
§ 221
Unghundsbeskrivningen
Jaktkommitten ska ha möte den 26:e september och diskutera bland annat
unghundsbeskrivningen. Jaktkommitten har fått in synpunkter från flera olika medlemmar
angående upplägget av unghundsbeskrivningen och kommitten avser att bearbeta materialet
på kommande möte. Styrelsen diskuterar huruvida beskrivningarna ska ske lokalt hos
uppfödarna eller ett flertal gånger per år i klubbens regi.

§ 222
Tollingjaktprov
Även tollingjaktprovens upplägg och framtid ska diskuteras på jaktkommitte mötet och
styrelsen beslutar att tillfråga Marie Theorin om hon är intresserad av att arrangera
Tollingjaktprov i Trollebo våren 2000.
§ 223
Omarbetning av anmälningblankett och dataprogram till specialerna
Styrelsen diskuterar om det är nödvändigt att införa en speciell grupp inom klubben som
hanterar den administrativa delen av specialerna eftersom de har växt i omfattning de senaste
åren. Omarbetning av anmälningsblanketterna är nödvändigt men behöver ej utföras innan
nästa års special. Styrelsen diskuterar möjligheterna att införskaffa ett nytt dataprogram till
specialerna. Styrelsen diskuterade om införandet av statuter till specialerna där det ska finnas
en tidplan och viktiga punkter. Styrelsen beslutar att Johan Körge ska presentera ett
preliminärt förslag till nästa styrelsemöte.
§ 224
Ev. styrelsemotioner och förslag till klubbmötet 2000
Eventuellt måste styrelsen motionera om förslaget att uppfödarutbildningen ska vara ett krav
för valpförmedling. Styrelsen beslutar att motionen ska utformas på nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutar att kassören ska ta fram ett förslag till budget till styrelsemötet den 15
januari 2000.
§ 225
Kontinuerlig utvärdering
Ännu saknas rapport från en av projekten men i övrigt fortskrider arbetet med projekten i
enlighet med fastslagna planer.
§ 226
Övriga frågor
Styrelsen har fått några frågor från valberedningen som diskuteras. Styrelsen beslutar att
underteckna ett intyg från en medlem som vill köpa in en startpistol till aktivitetsgruppen.
Ordföranden rapporterar att Tollarboken har tagit slut hos förlaget och att förlaget kräver in
ytterligare 200 beställda böcker för att ge ut boken på nytt. Styrelsen ber ordförande att
kontakta Alison Strang för att anmäla att klubben är intresserad att köpa ytterligare 25 böcker
om det skulle bli en nytryckning av boken.
Styrelsen diskuterar möjligheten att ha ett seminarie i samband med Tollarspecialen i Malmö
år 2000 då Alison Strang eventuellt ska vara i Sverige. Ett liknande seminarie har genomförts
i samband med Tollarspecialen i Kanada där en genomgång har skett av ett antal Tollare.
§ 227
Mötets avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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