NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN
PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2000-06-17
Närvarande:

Anmält förhinder:

Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Gun Nilsson
Louise Runnemark
Ulf Craemer
Tina Oja-Jansson

adjungerad

Milan Pavlovic, Therese Knutsson samt Kia Tunmarker

§ 268

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

§ 269

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

§ 270

Val av en justerare
Tina Oja-Jansson väljes som justeringsman.

§ 271

Genomgång av protokoll från 2000-04-15
Protokollet från föregående styrelsemöte läses igenom och lägges till handlingarna.
Nedan följer kommentarer till protokollet:
A)
Ingrid har tillfrågat Alison Strang att komma och hålla föredrag i samband
med ett tollingjaktprov och Alison blev mycket glad och kommer gärna. Vi
kan kanske koordinera detta med Schweiz, som kommer att ha Alison med
på ett arrangemang under 2001.
B)
Ang långtidsplanen:
Vi gör en motion till nästa klubbmöte ang planen och stryker där de två sista
meningarna ang "svensk typ".
C)
Ang avelspolicyn:
Detta är enl Gun Nilsson ett levande dokument, som kan komma att ändras
emellanåt.
D)
Ang Föreningsbrevsporto:
Tydligen kan man fortfarande köpa enstaka frimärken även i framtiden. Ulf
Craemer undrar om det finns ett beslut om att klubben får använda B-post.
Det har funnits en gammal ansökan, men eftersom det tillkommit många fler
arbetsgrupper skall en ny ansökan skickas in, som innefattar styrelsen,
sitemaster, redaktör och samtliga aktivitetsgrupper.

§ 272

Skrivelser in och ut
A)
Svar till Tollare i Dalarna och Södra Stockholms aktivitetsgrupp ang bidrag
till Dummyinköp.
B)
Till SKK ang domarexaminationen i Möllan.

C)

D)

E)
F)
G)
H)
I)
J)

K)

L)

M)

§ 273

Från SKK och SSRK: Registreringsbestämmelser för 2000, Nationellt
dopingreglemente för hund, Hundar i varma bilar samt Månadsbrev april
2000. Arkiveras.
Från Skärlunda Gård, som erbjuder exv utställningsplats med kost och logi
till ett rimligt pris. Kanske något för aktivitetsgrupperna? Intresserade kan
höra av sig till Anette Björgell för att erhålla en kopia. Arkiveras.
Brev från Alison Strang, som vill veta ännu mer ang ett ev seminarie. Ingrid
svarar ånyo och behåller brevet.
Jaktprovsremiss att besvara 7/8. Se § 278.
Protokoll från SSRK: i § 66 står det glädjande att Birgitta Amrén kallas till
elevtjänstgöring som viltspårsdomare.
Från SKK: Inbjudan till kurs för avelsråd steg 1 samt Pressmeddelande ang
hundlatriner. Arkiveras.
Minnesanteckning från Utställningsmöte med SSRK 000408-09. Arkiveras.
Från SSRK Dalarna ang en missad annons i Apportören gällande jaktprov i
Garpenberg 000909-10. Anette tar med sig annonsen och försöker få med
den i katalogen till Specialen.
Från SSRK att svara på ang huvudstyrelsen. Vi svarade följande alternativ:
Ang mandatperioder: Alt 1: 2 år/1 år för ledamot/suppleant samt 1 år för
ordförande.
Ang Fullmäktigemötestidpunkt: Alt 2: November.
Ang Intervall på Fullmäktigemöte: Alt 1: Årligen.
Ang Mandat: Alt 1: Samma fördelning men max minskas till 6 för avd och
ökas till 6 för rasklubbarna.
Ingrid skickar in svaren.
Fullmäktigemötet den 18-19/11: Tyvärr ligger mötet samtidigt som
uppfödarseminariet del 3. Senast den 29/9 skall ledamöterna anmälas. Vi
funderar vidare tills nästa möte.
Ingrid läste upp en kallelse till provledarutbildning på Årsta 5-6/8 från
Johan Stenebo. Vi föreslår att man som utbildad provledare måste arrangera
tre prov efter genomgången kurs. Ingrid meddelar detta till Johan.

Rapporter från alla ansvarsområden
A)
Jacob Kinge rapporterar att mycket pengar kommer att gå åt till
Tollingjaktproven i år. Kanske måste vi ta en del av de 15000:- avsatta för
aktivitetsgrupperna i anspråk för detta?
Då aktiviteter utföres i klubbens regi och pengarna går till klubbens konto,
SKALL redovisning ske till kassören senast 14 dagar efter genomförd
aktivitet.
B)

Gun rapporterar att hon och Britt Röhr diskuterar vidare ang hanhundslistan
och tar fram något som kanske är lite mer lätthanterligt jämfört med dagens
lista. De håller även kontakten med Tina ang hemsidans utformning i
ärendet.
Eva-Lotta Larsson håller på att mata in svaren från hälsoenkäten i
databasen, men är inte klar ännu.
Gun håller på att skapa en databas även för att kunna utvärdera de jaktliga
unghundsbeskrivningarna.

C)

Ulf rapporterar att han skickat ut en enkät till alla aktivitetsansvariga, men
att inte alla svarat ännu så sammanställning redovisas på nästa möte.
Det saknas nu aktivitetsgrupper i bl a Uppsala och Göteborg då de gamla
gruppernas ansvariga har flyttat.

D)

Johan Körge rapporterar att klubben har rasmonter på Elmia Game Fair den
1-4/6 i Jönköping. De deltog även i rasparaden. Lite saker från
Tollarbutiken såldes och tidningen Tollaren fick mycket beröm. Johan
tyckte det varit stort intresse från besökarna och han knöt också många bra
kontakter med Retrieverfolk i Norge och Danmark.
På vår hemsida har domarnas sammanfattande kritik lagts ut från jaktproven
och viltspårproven i de fall kopia på bedömningen inkommit. Nu ligger
även 0:orna ute, men Tina kollar upp om man får lov att göra så.
Johan meddelar också att på Tollingjaktprovet i Trollebo den 14/5 deltog 19
hundar i nkl, 5 i ökl och 2 i ekl.
Ang hundförbudet: Meddelande gick ut dels via Tollaren och dels via
Apportören. Ulrica Åström har haft kontakt med Naturvårdsverket och
Anders Wetterin säger följande ang Apporteringstest "Då proven genomförs
på öppna marker, kan full kontroll över hunden hållas".
I princip räcker det alltså med att ha markägarens och/eller
jakträttsinnehavarens tillstånd för apporterande fågelhundar. Johan skriver
nytt besked till aktivitetsgrupperna.
Jaktwebben.com till att vi länkar till dem utan kostnad. Tina undersöker
sidan och om det ser OK ut lägger vi ut en länk från vår hemsida.

§ 274

Hemsidan, uppfödarlista, fodervärd sökes, m m
Tina rapporterar att hon tagit bort Anslagstavlan eftersom den användes lite fel. Vi
borde kanske ha med en FAQ-lista istället!
Vinnarna från de gamla Specialerna skall läggas in. Foton på vandringspriserna är
inlagda under resp gren.
Uppfödarlista: De som går på utbildningen och godkänner att stå med kommer att
finnas med. Det kommer finnas möjlighet att med fyra rader skriva något som
knyter an till kenneln. Tina arbetar vidare med hjälp av Ingrid och Milan Pavlovic.
Avelspolicyn: Hur kollas det om detta följs? Kan valpförmedlingens sekreterare
först rådfråga Gun, som måste ge sitt medgivande på ALLA ansökningar, innan
kullen läggs ut till förmedling? Gun meddelar Anna Scharin detta.
Avelspolicyn lägges in under AVEL på hemsidan.
Valpförmedlingstext: Ett exempel har inkommit från Aji Franzén och det mesta är
mycket bra, men lite bör omarbetas. Louise Runnemark och Ulf hade många bra
synpunkter, så de hjälps åt att skriva ett nytt förslag, som sedan skickas runt för
godkännande mellan styrelsen innan det läggs ut på hemsidan.
Fodervärd sökes: Vad skall det stå här? Tina tar tacksamt emot hjälp från övriga i

styrelsen. Hon tittar också på vad det står i SKK:s avtal.
Så småningom när reglerna för Tollingjaktproven och Unghundsbeskrivningarna är
omarbetade skall dessa också finnas att läsa på hemsidan. Likaså tomma protokoll,
som användes vid proven/beskrivningarna.
§ 275

Uppfödarutbildningen del 3 och 4
Del 3 sker den 18-19/11 och där är föreläsarna klara.
Till del 4 saknas fortfarande föreläsare till jaktdelen. Vi föreslår att Milan tar
kontakt med Håkan Johanzon och Carina Sellén och hör om de kan ställa upp.

§ 276

Tollingjaktproven
Ingrid rapporterar att arbetsgruppen träffades i Trollebo och att de filade lite mer på
reglerna. Det kvarstår dock lite till och de har sitt nästa möte i samband med
Specialen i Malmö. Ju bättre regler, desto bättre för alla. Då är det lätt att få
liknande provupplägg och bedömning i hela landet. Johan Körge kom med många
bra synpunkter på dagens möte. Vi föreslår att Johan är med på mötet i Malmö.
Jacob har fått följande budget från Johan Stenebo ang Tollingjaktproven:
För tiden 1/7 - 31/12 2000 gäller att varje prov går med -800 kr, totalt 4000 kr.
Två provledarworkshops skall hållas: 11240 kr.
Två arbetsgruppsmöte med 4 deltagare: 6500 kr. Detta gör totalt 22000 kr i utgifter
för Tollingjaktproven detta halvår.
Vi godkänner denna budget.

§ 277

Unghundsbeskrivningen
Marie Theorin har inkommit med en skrivelse om att anordna beskrivarutbildning i
Trollebo som nog skulle kosta 1500 kr/person. Ingrid har frågat vad som ingår i
denna avgift, men inte fått något svar ännu.
Regler och även målbeskrivning är viktigt (se även § 276 ang reglerna till
Tollingjaktproven). Vi föreslår att jaktkommittén, där även Marie ingår, samt
utbildningsansvarig skriver ihop dessa regler.

§ 278

SSRK:s remiss ang förändringar i jaktprovsreglerna
Ingrid läste igenom förslagen till förändringarna i jaktprovsreglerna och vi har
inget att invända. Johan skriver och ger vårt svar till SSRK.

§ 279

Julannonsen i Hundsport
Det stod inget i nr 2 av Tollaren som det brukar göra om julannonsen. Vi tar in det i
katalogen till Specialen samt lägger ut det på hemsidan. Ingrid hör med Ewa-Maria
Carlsson om hon är villig att hålla i detta ännu ett år. Skall vi kanske byta foto i år?

§ 280

Millenniespecialen och följande specialer
2000 Malmö: Anette rapporterar att allt flyter på och att nu börjar "finliret". Det
känns som om allt är under kontroll.
2001 Dalarna: Ingrid meddelar att Ulrica Åström rapporterar flitigt och att allt är
under kontroll även i Dalarna.
2002 Hjälmaretollarna: Ingrid rapporterar att utställningsdomarna är klara och att
avtal är tecknat med Ånnaboda.
2003: Milan har tecknat avtal med skolan där specialen skall hållas.

2004: Ingrid tillskriver samtliga grupper i Stockholm (Södra, Norra och Södertörn)
och hör om de gemensamt kan ta på sig ansvaret.
§ 281

Vandringspriser till Specialen och Tollingjaktprov
Ett nytt vandringspris instiftades till provet i Trollebo, men det delades aldrig ut.
Marie Theorin skriver statuter till detta pris.
Anette gör en sammanställning över samtliga statuter för de pris som nu finns i
samband med Specialen. Denna kommer att finnas i en särskild pärm, som lämnas
mellan de olika ansvariga grupperna samt att en kopia på pärmen finns hos
sekreteraren. Om det tillkommer något pris skall alltså även sekreterarens pärm
uppdateras.
Sydtollarna inköper nytt album till Championklassen, där albumet har förkommit.
Anette tillfrågar också Uddevalla-arrangörerna om det finns ett kvarglömt
Avelsgruppspris där någonstans.

§ 282

Ansvarsfördelning och etik för förtroendevald funktionär
Vet alla sina uppgifter inom styrelsen? Gun har en lista över vad varje post har att
uträtta som hon delar med sig till övriga i styrelsen.
Vi diskuterade etiska frågor med utgångspunkt för hur en styrelseledamots
uppträdande tolkas av andra och kom fram till:
Som förtroendevald är det viktigt att alltid tänka på hur man yttrar sig och till vem.
En styrelseledamot är ALLTID en offentlig person i medlemmars ögon och då är
det viktigt att tänka sig för innan man talar eller agerar. Detta är bra att ha i åtanke
även vad gäller diskussionslistan på hemsidan.

§ 283

Övriga frågor
A)
Tidningen:
Jacob har fått brev från Södertörns aktivitetsgrupp p g a utlyft annons ang
Apporteringstest dagen efter Tollingjaktprovet i oktober. Vem bestämmer
om sådant - redaktören eller ansvarig utgivare? Egentligen är det Ingrid,
såsom ordförande och därmed ansvarig utgivare. Ingrid pratar med
redaktören Sverker Haraldsson.
Annonserna är fortfarande ett kapitel för sig. Oftast betalas det långt efter att
annonsen varit införd. Detta måste bli bättre. Vem skulle kunna hjälpa till
och vara annonsansvarig?
B)

Tollarboken av Alison Strang:
Vi har beställt 25 ex sedan tidigare förutsatt att villkoren inte ändrats, vilket
de har. Nu kostar en bok ca 500 kr inkl frakt (jämför tidigare 390 kr). Vi har
redan 4 böcker inbetalda till det gamla priset. Under förutsättning att de
tidigare beställda vill betala ytterligare 110 kr, beställer vi hem 10 böcker.
Jacob hör med de som beställt.

C)

Klockor:
Anette har fått en förfrågan ang klockor från Monica Kinge. Klockorna ser
fina ut, men är för dyra i nuläget. En klocka kostar 200 kr och även om vi
bara beställer 50 st blir det en kostnad på 10000 kr och det har vi inte råd
med just nu.

§ 284

D)

Skjortor:
Ingrid har fått en förfrågan från en firma ang tollarbilder, som kan broderas
på skjortor.
Ang bilder så har Anette en gammal förfrågan från Christer Sommarin i
Malmö ang en tecknad tollare, som kan etsas på vinglas. Ingrid tipsade om
Dave Harding, som har många tecknade tollare. Anette skriver till Dave och
undrar om hon kan lämna vidare hans namn, så får Christer själv ta vidare
kontakt.

E)

Delning av SSRK:
Vi avvaktar en ev motion innan vi ger vårt svar om en delning i separat
Spanielklubb och separat Retrieverklubb. Det får i såfall bli en e-post- och
telefondiskussion.

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Tina Oja-Jansson
justeringsman

