NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN
PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2000-09-09
Närvarande:

Ingrid Larsson
Johan Körge
Jacob Kinge
Milan Pavlovic
Therese Knutsson
Kia Tunmarker
Ulf Craemer

Anmält förhinder:

Anette Björgell, Gun Nilsson samt Louise Runnemark

§ 285

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

§ 286

Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet konstateras. Efter tillägg av Val av protokollförare samt
Valpförmedlingstexten under övriga frågor, så godkändes dagordningen .

§ 287

Val av en justerare samt val av protokollförare
Till justeringsman för dagens styrelsemöte valdes Johan Körge.
Till protokollförare valdes Therese Knutsson.

§ 288

Genomgång av protokoll från 2000-06-17
Föregående styrelsemötets protokoll lästes upp och godkändes utan justeringar och
lades till handlingarna.

§ 289

Skrivelse in och ut
A)
Inbjudan till Rasklubbstorget på Hund 2000 den 9-10 december 2000.
Överlämnades till Jacob Kinge, för vidarebefordran till Monica Kinge med
frågan om hon (med hjälp av medarbetare) kan hålla i en rasmonter om
Tollaren på utställningen.
B)
En förfrågan från SSRK HS protokoll via mail. Protokollen skall sändas till
Ingrid Larsson via den traditionella brevvägen. Lades till handlingarna.
C)
Sammanträdesprotokoll från HS för SSRK 2000-02-12- -13. Sent inkomna
från Petra Scharin. Lades till handlingarna.
D)
Tackbrev från Lilian Jonsson för en mycket trevlig dag i Sydtollarnas regi
vid arrangemanget av Tollarspecialen 2000. Lades till handlingarna.
E)
Ett utskick från en grupp i Skåne ang aktiviteter. Hur är uppdelningen i
Skåne? Utskicket lästes upp och man kan uppmuntra de som ej är
medlemmar i detta utskick att bli medlemmar i Tollarklubben. Lades till
handlingarna.
F)
Sammanträdesprotokoll från HS SSRK 2000-05-27- -28. Lades till
handlingarna.
G)
Månadsbrev från SKK för augusti månad 2000. Lades till handlingarna
H)
Pressmeddelande från SKK angående "Semesterbilen – en dödsfälla för
hunden", daterat Spånga 00 07 06. Lades till handlingarna.
I)
Förfrågan från domaren Ann-Christin Johansson (via SSRK) som önskar
utöka sitt rasregister att även få döma Tollarna. (Dömer redan Amerikansk

J)
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)

§ 290

Cocker Spaniel, Cocker Spaniel, Field Spaniel, Sussex Spaniel samt
Engelsk Springer Spaniel.) Styrelsen ser inte något hinder för godkännande
till auktorisation av Ann-Christin Johansson.
Brev från Anette Berggren som önskar få reda på lite mer om de olika
klasserna på Retrieverjaktproven.
Information från SKK till utbildningsansvarig. Lämnades vidare till Ulf
Craemer.
Brev från Halland angående annons i SSRK.
Inkommit viltspårsprotokoll. Lämnades till Johan för vidare bearbetning.
Information från SKK angående Svanskupering. Lades till handlingarna.
Månadsinformation från SKK mars månad 2000. Lades till handlingarna
Mail från Canada om upplösningen på Harbourlights Kennel. Lades till
handlingarna.
Brev från Johan Stenebo, med uppdrag till avelsrådet, om efterfrågan av en
analys på arbetsprov. Beslutas att Gun tar reda på lite mer information från
andra klubbar.

Rapporter från alla ansvarsområden
A)
Avelsansvarig (Gun Nilsson) har ej inkommit med rapport.
B)

Sitemaster (Tina Oja-Jansson) har ej inkommit med rapport.

C)

Kassör Jacob Kinge redogjorde för klubbens ekonomiska förhållande. Det
finns ca 65 000 sek. tillsammans på kontot och i kassan, ca 14 000 nkr.
samt ca 19 000 sek på Tollarbutikens konto/kassa.

D)

Jaktansvarig Johan Körge har varit i kontakt med Svenska Jägarförbundet,
angående lista över auktoriserade retrievertest/apporteringstest bedömare.
Tyvärr finns ingen sådan lista att få. Inte heller finns det någon enkel
databearbetning på ekipage, som är godkända resp icke godkända på
retriever/apporteringstest.

E)

Uppfödaransvarig Milan Pavlovic rapporterade att det för tillfället inte finns
någon uppfödaransvarig i Göteborgsregionen. Lena Toftling startar en
uppfödargrupp också.
Seminarieföreläsare är bokade och bekräftelse från Barbro Börjesson, via
telefon är inkommen och klar. Någon bekräftelse från Berit WallinHåkanson har ännu inte inkommit.
Har även fått förfrågningar från medlemmar, om att få gå enbart på
föreläsningarna på seminariet. Helt OK om det finns plats. Priset blir då 300
sek exkl mat.
Funderingar på att ha någon föreläsning i samband med årsmötet för att
även kunna locka fler medlemmar att deltaga.
Milan skall också fundera över lite hur man skall kunna lösa, att de som ej
gått de olika etapperna vid seminarierna, skall kunna komma med på samma
nivå som de andra som gått nivå I och II, något krav kanske borde finnas,
även om materialet finns att köpa.

F)

Aktivitetsansvarig Ulf Craemer rapporterade att Sörmland har bytt
aktivitetsansvarig. Göteborg och Hälsingland håller på att byta. Önskar även
medlemslistor från klubben.

G)

Utställningsansvarig Therese Knutsson visade med lite kuriosa de Tollare,
som tagit BIG-placeringar under 84-99.
Har påbörjat ett arbete med en lista över domare, som dömt svenska Tollare,
får se om man ev kan få fram något av en ”domarprofil”.
Börjat snickra ihop lite frågor, som skall behandlas på nästa seminarium,
rörande Tollarspecialen (ett sk ”specialenmöte”). Mest hur den på lättast sett
arrangeras, om någon aktivitetsgrupp framöver skulle vilja ha lite hjälp och
stöd från de som arrangerat Specialen innan.
Pärmarna från –99 års special i Uddevalla, har plötsligt dykt upp!

§ 291

Seminariet i november och mars.
Se § 290 b och c. Schemat kommer att liksom tidigare gånger, annonseras ut på
nätet, för de som är intresserade.

§ 292

Beslut om delegater till SSRK:s fullmäktigemöte i november.
Beslöts att skicka Johan Körge och Jacob Kinge samt som personliga suppleanter
Ulf Craemer för Johan Körge och Johan Stenebo för Jacob Kinge.

§ 293

Viktiga manus till Tollaren 4/00
Samtliga motioner bör finnas med liksam kallelsen till årsmötet, samt
valberedningens förslag till styrelse för nästkommande år.

§ 294

Utvärdering
Långtidsplanen efterföljs, och vi skulle behöva omarbeta den, eftersom en del
avsnitt redan är avklarade. Ett beslut på en ev omarbetning av en ny plan, bör
beslutas på klubbmötet i mars år 2001.

§ 295

Ev. styrelsemotioner och förslag till klubbmötet 2001
Inga motioner eller förslag kom fram på dagens möte. Sista datum för inlämnande
av skriftliga motioner till klubbmötet i mars år 2001 skall vara styrelsen tillhanda
senast den 1 December 2000.

§ 296

Unghundsbeskrivningen
Louise Runnemark har protokoll om unghundbeskrivningen. Vi har ännu inte hört
från Marie Theorin om utbildningen avseende unghundsbeskrivningen.

§ 297

Tollingjaktproven
Tollingjaktprovet i Dalarnas regi arrangerades och flöt på bra. 8 st hundar anmälda.
Tollingjaktprovet i Fiskeboda fick ställas in pga för få anmälningar.

§ 298

Specialerna
A)
Specialen i Malmö är avklarad, och det var ett mycket välsmort
arrangemang, som roddes i land på bästa sätt. Specialen hade funktionärer
både från SBK och SSRK till sin hjälp. Funktionärerna från Tollarklubben
hade likadana skjortor, vilket man lätt kunde se som besökare och fråga om
hjälp. Bra tips till nästkommande arrangörer.
B)
En bildpresentation från Dalarna hade inkommit över utställningsplats,
jaktprovsmarker, stugby, arrangörer etc. Även protokoll samt kontrakt på
mark, stugorna och Hyddorna fanns med. Ulrica Åström öppnar eget
postgironummer för Specialen i Leksand.

C)

Något nytt från övriga specialengrupperna fanns ej att tillägga idag, men
arbetet fortskrider i bra tempo.

§ 299

Alison Strang nästa år?
Vi hoppas kunna få hit Alison Strang nästa år i samband med hennes besök i
Schweiz. Vi skall då arrangera ett Tollingjaktprov, t ex. i Fiskeboda. Det skall
skickas ut en öppen inbjudan till både jaktprovsdomare och utställningsdomare att
få deltaga på ”fri föreläsning” om Tollaren och Tollingjaktprov. Ingrid tar reda på
lite mer om lämplig lokal att arrangera denna föreläsning i.

§ 300

Övriga frågor
A)
Tollarboken
Dollarkursen ligger fortfarande högt, därför kommer vi att vänta med att
beställa Tollarboken till dess att dollarkursen går ner till åtminstone 8,35.
Jacob meddelar de som beställt boken om läget.

§ 301

B)

Valpförmedlingstexten
Ulf har omarbetat ett förslag på valpförmedlingstexten, där grunden ligger
från Aji Franzéns förslag från tidigare seminarium del II. Det bör finnas ett
”förstycke”, eller att broschyren omarbetas. Ett förstycke verkar vara ett bra
förslag.

C)

Om Rasinformations- resp. Valpköparhäfte
Ett förslag på att ha en Rasinformationsfolder och ett Valpköparhäfte har
framkommit. Ingrid frågar Monica Kinge om hon är intresserad av att titta
vidare på en sådan folder.
Valpförmedlingen vill ha Åsas text till hjälp, och rätten till texten har
Tollarklubben köpt, så den går bra att använda.

D)

Angående deklarationen
Jacob informerade följande angående deklarationen:
Förra året ansöktes om befrielse från skattemyndigheterna att slippa
deklarera klubbens räkenskaper. Fick avslag. Har sedan tittat vidare bl a på
en intressegrupp som sluppit deklarera. Jacob har även varit i kontakt med
SSRK, de kunde ej ge svar på om andra föreningar är deklarationsbefriade.
Enligt Milans uppgift så är Härnösand deklarationsbefriade, så vi får se vad
som kommer att hända. Rapport vid nästa styrelsemöte.

Mötets avslutande
Ordförande Ingrid Larsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Therese Knutsson

Johan Körge
justeringsman

