NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN
PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2000-04-15
Närvarande:

Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Milan Pavlovic
Therese Knutsson
Ulf Craemer

Anmält förhinder:

Gun Nilsson, Kia Tunmarker samt Louise Runnemark

§ 252

Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Larsson hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar mötet
öppnat.

§ 253

Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet konstateras. Efter tillägg av några övriga frågor godkännes
dagordningen.

§ 254

Val av en justerare
Johan Körge väljes som justeringsman.

§ 255

Genomgång av protokoll från 2000-01-15
Protokollet från föregående styrelsemöte läses igenom och lägges till handlingarna.

§ 256

Genomgång av protokoll från konstituerande mötet 2000-03-11 samt vars och
ens uppgifter i styrelsen
Protokollet från konstituerande mötet läses igenom och lägges till handlingarna.
Alla är överens om sina uppgifter inom styrelsen.
Nedan följer kommentarer till protokollet:
A)
Avelsrådet har utvidgats med en ny medlem, nämligen Eva-Lotta Larsson.
Hon kommer bl a att arbeta med hälsoenkäterna. Detta innebär också att det
uppdrag klubbmötet gav till avelsrådet kommer att kunna startas, då de har
fått mer resurser.
B)
Fondstyrelsen består hittills bara av två personer och senast till nästa
styrelsemöte måste denna ha utökats med ytterligare en person, för att kunna
vara beslutsmässig.

§ 257

Skrivelser in och ut
A)
Från Ulla Nilsson ang nya medlemmar. Arkiveras.
B)
Från SKK - en adressbok över allt som kan tänkas handla om hund.
Överlämnas till Ulf Craemer såsom aktivitetsansvarig.
C)
Från SKK - Avslag på ansökan om bidrag för uppfödarseminarierna. SKK
har sänt kopia av långtidsplanen till SSRK. Skrivelsen lämnas vidare till
avelsrådet, som får i uppdrag att gå igenom långtidsplanen inför en ev
revision. Efter genomgång tas planen upp igen i styrelsen, som sedan skriver
ihop en motion till klubbmötet 2001, för att få till stånd en revidering av
densamma.

D)
E)

F)

G)
H)
I)
J)

§ 258

Div protokoll och nyhetsbrev från SKK och SSRK. Arkiveras.
Åsa Lindholm svarar på klubbens önskan att köpa in hennes artikel om
Tollaren som var i Hundsport 9/97. Hon säljer sitt manus till oss för 3000 kr
+ moms, d v s 3180 kronor. Vi har då tillgång till texten enl vissa regler (se
kontrakt), bl a får denna läggas ut på klubbens hemsida. Vi får också lov att
använda vilka foton vi vill ihop med texten, då fotona som ingick i
Hundsport inte medföljer manuset. AU har redan tagit beslut om detta inköp
och Jacob Kinge betalar fakturan och Ingrid skriver under kontraktet.
Medlemmen, som tidigare inte betalat sin julannons, uppfödarkurs samt
medlemsavgift, har nu gjort detta efter mycket påtryckning av ordförande.
Medlemmen är sålunda skuldfri gentemot klubben nu och har bett om ursäkt
för det inträffade skriftligt.
Styrelsen beslutar att de som missköter sina ekonomiska förehavande
gentemot klubben, även efter reglering, alltid måste betala i förskott till allt i
fortsättningen (t ex kurser, annonser m m).
Från SSRK ang manus till Apportören. Anette Björgell vidarebefordrar
skrivelsen till Tollarens redaktör Sverker Haraldsson.
Bankfacksnyckeln har kommit tillbaka från Maria Glaadh. Ulf överlämnar
nyckeln till Kia Tunmarker.
Till Jakthunden: Ingrid har tillskrivit Jakthunden ang vår annons i tidningen,
då den är rätt ibland och fel ibland.
Till SKK och SSRK: De har erhållit lista över samtliga adresser o dyl till
styrelsemedlemmar m fl.

Rapporter från alla ansvarsområden. Överlämnande rutiner
A)
Gun Nilsson har ringt in följande rapport:
Avelsrådet har skrivit ned ett förslag till "allmän avelspolicy". Denna godtas
men vi önskar ett tillägg avseende PRA. Målet är att denna policy skall ingå
i ett kontrakt efter genomgången uppfödarkurs. Även de som inte gått
kursen skall kunna skriva under detta kontrakt. Policyn tas upp på nästa
seminarie.
B)

Sitemaster Tina Oja-Jansson har faxat in en rapport:
a)
Anslagstavlan föreslås att tas bort. Man kan istället hänvisa till epostlistan och kanske göra lite reklam för denna istället.
b)
Förslag att lägga ut namn och e-postadresser på alla de uppfödare som
genomgår uppfödarkursen. Milan Pavlovic och Ingrid går igenom
dessa namn.
c)
Tina önskar en uppgradering av Adobe PageMill, som hemsidan
skrives i. Denna uppgradering kostar 500 kronor. Beviljas.
d)
Tina undrar om hon kan få tillgång till Hundsport Special. Ingrid
ombesörjer detta.
e)
Ang hanhundslistan: Vill man ha med sin hund på hanhundslistan
krävs det att man är medlem. Överhuvudtaget kan man säga att vill
man utnyttja klubbens tjänster så måste man vara medlem.

C)

Jacob meddelar följande:
a)
Vi har dags dato ca 38000 kr på postgirot, men då ingår en hel del
anmälningsavgifter för Trollebo. Dessutom inkom det idag en faktura
från SSRK på 7500 kr, så det kvarstår kanske ca 25000 kr.
På det norska postgirot finns ca 18000 kronor och likaså på
Tollarbutiken.

b)
c)

Tollarboken av Alison Strang är förhandsbeställd och inkommer
troligen sent i juli.
Forskningsfonden har nu sitt konto på Nordbanken, men det ger ingen
ränta. På kontot finns ca 36000 kronor. Jacob vill istället öppna ett
nytt konto på Skandiabanken, där vi kan få en högre ränta ~3%.
Vi beslutar att Jacob får öppna ett nytt konto för Forskningsfonden i
Skandiabanken för att förränta fonden bättre. Denna punkt förklaras
omedelbart justerad. Utdrag ur protokollet med Ingrids underskrift
sändes till Jacob.

D)

Johan rapporterar följande:
a)
att han deltagit i en kurs för jaktansvariga, anordnad av SSRK. Där
hade bl a hundförbudet diskuterats flitigt - i södra Sverige (ca
Stockholm och neråt) 15/5 - 16/7 samt i övriga Sverige 1/6 - 16/7.
Detta gäller även rasklubbarna och SSRK:s provverksamhet. Det
hjälper inte att ha markägarens tillstånd.
Johan skriver en notis om detta i nästa nummer av Tollaren.
b)
Tollix 2/6, unghundsbeskrivning samt apporteringstest:
Ulrica Åström har ansökt om dispens från ovan nämnda hundförbud
hos Naturvårdsverket och erhållit muntligt löfte om dispens.
c)
Jaktprovsplatser diskuterades. Det räcker att man i ett PM till den
deltagande anger exakt provplats. Denna behöver inte anges på t ex
vår hemsida.
d)
Elmia Game Fair 1-4/6:
Klubben kommer att medverka med monter och deltaga i rasparad
m m. Tollarbutiken skall också finnas med. Johan ordnar folk till detta
(ca 10 st). Johan och Gun skall till Skedhult den 10/5 för en
genomgång av arrangemanget.

E)

Milan redogjorde för det sista seminariet. Han funderar fortfarande ang
föreläsare till del 4 - gärna någon bra föreläsare inom jakt. Johan har fått tips
om Nejlands från Danmark. Han kollar upp dessa.

F)

Ingrid hade fått en rapport ang Tollingjaktproven från Johan Stenebo:
a)
En motion skall skrivas till SSRK:s fullmäktigemöte. Denna kan inte
bli så kort som en motion brukar, utan måste innehålla en inledande
bit om vad tolling innebär m m. Motionen skall vara inlämnad till den
31/4. Ingrid och Johan Stenebo sammanställer denna motion.
Vi har två platser till Fullmäktigemötet. Dessa två skall utses plus två
personliga suppleanter. Detta tas upp på nästa styrelsemöte.
b)
Johan Stenebo hade också inkommit med en verksamhetsplan
avseende tollingprov under året. Det var en ambitiös lista med många
helger uppsatta.

G)

Ulf rapporterar att det bildats en ny aktivitetsgrupp i Norra Stockholm och
att den andra nybildade gruppen inom Stockholm gjort upp sina planer inför
året.

H)

Therese Knutsson rapporterar följande:
a)
funderingar kring den nybildande specialen gruppen. Hur skall
gruppen kunna träffas, för att kostnaderna för klubben inte skall
springa iväg? Kanske man kan tänka sig att träffas i samband med
tollingjaktprovet i Trollebo. Therese hör med de andra i gruppen. Det
hade varit bra med ett uppstartmöte före sommaren.
b)
att ett utkast skrivits, som kan användas som checklista inför en
utställning. Hon går igenom denna ytterligare och överlämnar sedan
denna lista till Specialengrupperna. Anette får med sig utkastet redan
nu.
c)
Johan överlämnade deras checklista som användes i Vetlanda -98.
Anette tar hand om även dessa så länge och skickar kopia till Therese.
d)
Specialpärmarna har fortfarande inte anlänt från Uddevalla. Jacob gör
ett försök att tillskriva 99-års arrangörer.

I)

Överlämnande rutiner:
Den dagen någon avgår ur styrelsen skall samtliga handlingar etc som tillhör
klubben, överlämnas till sekreteraren alternativt klubbmötet, eller senast 14
dagar därefter.
Anette skriver till Petra Scharin ang saknade pärmar. Hon får sända iväg
dessa i Sverigepaket till Anette.

§ 259

Klubbmötet. Uppföljning av beslut
Avelsrådet har utökats med en person (se ovan § 256 A).
"Folkrörelsen" ang tollingjaktproven har startat (se ovan § 258 F).

§ 260

Verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen rullar vidare.

§ 261

Specialen 2000
Anette redogjorde för det senaste mötet med Sydtollarnas planeringsgrupp. Allt
känns bra och grovjobbet är genomfört, så nu kvarstår finslipningen.

§ 262

Seminarium med Alison Strang
Önskemål har tidigare framförts, att när Alison ändå kommer till Sverige för att
närvara vid Specialen, om man kunde få Alison att hålla ett seminarium för oss och
ev domare. Frågan har skickats till Sydtollarna, som anser sig inte kunna klara av
mer under Specialen. Med anledning av detta har Ulf Berghed tillskrivit styrelsen
att ta beslut i frågan.
Efter diskussioner beslutar mötet att inte anordna ett seminarium i samband med
Specialen utan Ingrid skall tillfråga Alison, om hon kan deltaga i ett seminarium
kombinerat med ett tollingjaktprov under 2001. Då kan det även passa bra att
inbjuda domare, som vill lära sig mer om rasen.

§ 263

Rätten till artikeln i Hundsport 9/97
Punkten har redan behandlats under § 257 E (se ovan).

§ 264

Tollarspecialgruppen. Framtida specialer
Specialengruppen har redan diskuterats (se ovan § 258 H). Ingrid rapporterar från
grupperna 2001 och 2002 samt Milan redogör för 2003. Vem skall vi erbjuda att ta
hand om 2004 - någon grupp i Stockholm? Vi funderar vidare.

§ 265

Aktivitetsgrupperna
Skrivelser har inkommit från Dalarna och Stockholm Södra ang bidrag för inköp av
dummies. Bidragspengarna bör gå till icke förbrukningsbart material. Hellre kan då
bidrag användas till att betala föredragshållare el likn. Med anledning av ovan
avslår styrelsen ansökan. Ingrid tillskriver grupperna med vårt svar.

§ 266

Övriga frågor
A)
Broderad tröja:
Önskemål har inkommit om nya tröjor. Det kommer att bli ett broderat
Tollarhuvud som litet emblem på tröjan. Klichén kostar 1600 kr som
klubben betalar. Milan visar upp två olika tröjor. Ca 400 kronor kommer en
tröja att kosta. Vi vill att han skall komma med fler tröjförslag.

§ 267

B)

Domarutbildning den 18/4 i Stockholm:
En domarutbildning skall genomföras och man önskar 3-4 hundar med CKkvalitet som kan deltaga. Ingrid kontaktar Louise Runnemark och Petra
Scharin och hör om de kan skaffa fram folk som kan ställa upp.

C)

Föreningsbrevs porto:
Anette berättar att fr o m 1/4 får man inte köpa enstaka frimärken för
föreningsbrev, utan enbart en hel rulla à 200 frimärken. Med anledning av
detta kommer nog många aktivitetsgrupper att höra av sig till styrelsen.
Kassören och Tollarbutiken skall köpa in sådana frimärken, så kan
aktivitetsgrupperna köpa sina frimärken därifrån i stället.

D)

Tollingprovsprotokoll:
Nytt protokoll har utarbetats och det ser bra ut. Vi får använda karbonpapper
emellan för att kunna få en kopia att behålla inom klubben. Originalet skall
lämnas till provdeltagaren.

E)

Rapport från uppfödarseminariet till Tollaren
Ingrid hör med Ann-Britt Gustafsson om hon kan skriva en redogörelse för
uppfödarseminariet, för publicering i Tollaren.

Mötets avslutande
Ordförande Ingrid Larsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Johan Körge
justeringsman

