Protokoll fört vid styrelsemöte i Katrineholm 991127
Närvarande:
Ingrid Larsson
Jacob Kinge
Petra Scharin
Lena Toftling
Gun Nilsson
Johan Körge
Milan Pavlovic
Kia Thunmarker
Sofia Henningsson
§ 228
Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
§ 229
Beslutsmässighet, godkännande av dagordning
Beslutsmässighet konstateras. Dagordningen godkänds med en del anmälda övriga frågor.
§ 230
Val av justerare
Jacob Kinge väljes till justerare.
§ 231
Genomgång av protokoll 990925
Föregående protokoll läses och läggs till handlingarna.
§ 232
Skrivelser in och ut
Genomgångna skrivelser finns som bilaga till protokollet. En förfrågan från SSRK Östra om
förslag på domare till framtida utställningar. Styrelsen beslutar att skjuta upp ärendet till nästa
styrelsemöte. En motion har kommit in om officiella tollingjaktprov. Styrelsen beslutar att
behandla samtliga motioner på nästa styrelsemöte. Ett brev har kommit in angående
subvention av kurser. Styrelsen beslutar att Ingrid formulerar ett svar på inkommet brev. En
aktivitetsansvarig har rapporterat att personer som ej är medlemmar i klubben arrangerar egna
träffar för tollarägare. Sverker har rapporterat om inkomna offerter från olika tryckeri.
Styrelsen beslutar att Jacob ber Sverker att ta in fler offerter. Styrelsen diskuterade frågan
huruvida annonsen på baksidan av Tollaren ska kosta mer än en annons inne i tidningen.
Styrelsen beslutar att annonsen på baksidan ska kosta 1 500 kronor för kommersiella annonser
och 1 000 kronor för medlemsannonser. Ska annonsen dessutom ha en röd dekorfärg
tillkommer ytterligare 200 kronor. Styrelsen beslutar att ej ha ett fyrfärgstryck på framsidan av
tidningen. Ingrid rapporterar att klubben har beställt en årsannons i Hundsport.
§ 233
Rapporter
Kassören: Kassören rapporterar att klubben har fortsatt god ekonomi. Styrelsen diskuterar
frågan om att upprätta en budget för varje arbetsgrupp där varje grupp äskar medel från
styrelsen. Arbetsgruppen får själv disponera över de tilldelade pengarna och fördela ut dem till
medlemmar utifrån inkomna ansökningar. Kassören rapporterar om tvist som föreligger med
en av klubbens tidigare leverantörer.

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. Gun har påbörjat arbetet med att utforma en databas
för hälsoenkäterna. Avelsansvarig föreslog att klubben skulle försöka ordna ett gemensamt
abonnemang av ett avelsprogram, vilka intresserade uppfödare skulle kunna köpa via klubben.
Uppfödaransvarig: Uppfödaransvarig rapporterar att klubben fått ytterligare några
uppfödaransvariga runt om i landet. Nästa uppfödarseminarie ska vara i Katrineholm den
12-13 mars 2000 och föreläsare är redan bokade. Eva von Celsing ska föreläsa om parning,
dräktighet och valpning och Ann Skoog från SKK ska föreläsa om juridiska frågor som rör
uppfödare. Dessutom kommer Agria och informerar om försäkringar.
Jaktansvarig: Lena rapporterar att jaktkommitten har haft ett möte i september. Ett
Tollingjaktprov och en unghundsbeskrivning ska anordnas den 13-14 maj 2000 i Trollebo.
Styrelsen diskuterar att försöka starta två arbetsgrupper, en som har hand om Tollingjaktprov
och en som har hand om unghundsbeskrivningen. Styrelsen beslutar att tillfråga Marie
Theorin och Aji Franzén om de är intresserade av att bilda en arbetsgrupp för
unghundsbeskrivning. Marie och Aji får sedan själva knyta tillsätta medlemmar som de
önskar ska deltaga i gruppens arbete.
Aktivitetsansvarig: Inget att rapportera.
Utställningsansvarig: Inget att rapportera.
Redaktören: Redaktören rapporterar att nummer fyra av Tollaren nästan är klart och ska gå i
tryck.
Webmastern: Inget att rapportera.
Valpförmedlingen: Inget att rapportera.
Tollarbutiken: Tollarbutiken rapporterar om god ekonomi.
AU: AU har beslutat om att godkänna redovisningen av Tollare i Väst.
§ 234
Klubbmötet, ansvarsfördelning, utvärdering, valberedningens arbete
Styrelsen diskuterar frågan om det kommande klubbmötet. De i styrelsen som funderar på att
avgå bör rapportera det till valberedningen så snart som möjligt.
§ 235
Tollarspecialerna 1999, 2000, 2001, 2002 och 2003
Specialen 1999 är avklarad, se beslut av AU. Arrangörerna av specialen 2000 har skickat en
rapport från senaste mötet. Specialen 2001 har inget att rapportera . Hjälmartollarna som
arrangerar specialen 2002 har skickat in ett nytt protokoll. Specialen 2003 har inget att
rapportera.
§ 236
Uppfödarutbildningen, mål och syfte
Ansvarig för uppfödarutbildningen är ordförande tillsammans med uppfödaransvarige.
§ 237
Tollingjaktprov
Styrelsen har diskuterat frågan under rapport från jaktansvarig, se § 232.
§ 238
Unghundsbeskrivning
Styrelsen har diskuterat frågan under rapport från jaktansvarig, se § 232.

§ 239

Övriga frågor

Styrelsen beslutar att tilldela pengar till blodprov på de gamla hundar som enligt hälsoenkäten
haft nackstelhet. Blodprovet ska användas till forskning av Helen Hansson på SLU.
Avelsansvarig ombedes att kontakta hundägarna och höra efter om de är intresserade av att ta
ett blodprov på hunden och på så sätt bidra till forskningen.
§ 240
Mötets avslutning
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Petra Scharin

Jacob Kinge

