NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN
PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Katrineholm 2000-11-17
Närvarande:

Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Milan Pavlovic
Therese Knutsson
Louise Runnemark

Anmält förhinder:

Jacob Kinge, Gun Nilsson, Ulf Craemer samt Kia Tunmarker

§ 302

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

§ 303

Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning
Beslutsmässighet konstateras. Efter tillägg av en övrig fråga godkännes
dagordningen.

§ 304

Val av en justerare
Louise Runnemark väljes som justeringsman.

§ 305

Genomgång av protokoll från 2000-09-09
Protokollet från föregående styrelsemöte var inte helt färdigskrivet och det hade
inte heller blivit justerat. Slutlig genomgång görs vid nästa styrelsemöte. Dock
kunde punkterna gås igenom för uppföljning. Nedan följer några kommentarer:
A)
Monica Kinge anordnar rasmontern på Stora Stockholm 10-11/12. Likaså
skriver hon ihop ett förslag till ny rasfolder.
B)
Ang delegaterna till SSRK:s fullmäktigemöte:
Ingrid tar Jacob Kinges plats efter AU-beslut. Detta p g a SSRK HS
utlåtande om vår motion ang Tollingjaktproven.
C)
Louise och Ulf Craemer har gått igenom texten till valpförmedlingen och
Tina Oja-Jansson kontaktas för att lägga ut den på klubbens hemsida.
D)
Det är klart att Alison Strang kommer till Fiskeboda i oktober 2001.

§ 306

Skrivelser in och ut
A)
Från SSRK och SKK: Ang Hamiltonplaketten och SKK:s förtjänsttecken,
Pressmeddelande SKK ang "Aggressiva hundar", "Stopp på smällandet",
samt "SKK fick uppdraget med hundägarregistret". Månadsbrev november.
Protokoll från SSRK HS 001014. Arkiveras.
B)
Från Västerbottens Kennelklubb ang kontaktperson för Tollarna inom
Västerbotten. Anette Björgell tillfrågar Ann Nyström i Hörnefors om hon
kan tänka sig att vara kontaktperson.
C)
Från Tånga Hed: På denna plats hålles bl a Doggy Cup finalen. Detta kan
kanske vara en bra plats för våra hundevenemang - kanske värt att fundera
på. Arkiveras.
D)
Från SKK:s informationsavdelning ang rasinformation. De vill gärna ha
foldrar att dela ut till intresserade av rasen. Anette skriver dit och meddelar
att vår folder nu håller på att omarbetas.
E)
Från Marie Theorin och Jaktkommittén med bilaga från många medlemmar
ang vår motion om att göra Tollingjaktproven officiella. Ingrid har redan

F)

G)

§ 307

svarat i o m att vi fick SSRK HS besked om deras utlåtande. Vi avvaktar
SSRK fullmäktiges beslut.
Från Britt Andersson-Röhr ang Championat för Tollingjaktproven. Vi avser
att höja ribban på Tollingjaktproven så att de så småningom ligger på
samma nivå som SSRK:s prov. Vi avvaktar SSRK fullmäktiges beslut.
Från Hans Eriksson ang TollarSM: Namnet blev kanske lite olyckligt valt.
Ingrid menade att man kunde se det som en liten extra "knorr" på årets sista
Tollingjaktprov. Vi kan kalla det TollingKM istället. Vi avvaktar SSRK
fullmäktiges beslut.

Rapporter från alla ansvarsområden
A)
Anette rapporterar från Specialen 2000 i Malmö. Ännu har inte alla fakturor
inkommit - stamboksavgifterna för utställningen saknas. Specialen kommer
att hamna på ett plus på ca 3000 kronor. Vidare rapport kommer när
bokföringen är klar.
Therese Knutsson vill ha samtliga resultatlistor från Specialen, inte bara
utställningens resultat. Detta gäller sedan även kommande Specialer.
B)

Johan Körge rapporterar att han och Gun Nilsson varit på SSRK:s
avdelningsmöte i Småland.

C)

Therese rapporterar att hon har fått lite frågor från utställningsintresserade,
men som aldrig varit på utställning förut.
Hon har också skrivit ner några frågor som det är tänkt att lämnas till
arrangörerna för Specialerna två år bakåt samt två år framåt.

D)

Louise rapporterar att unghundsprotokollen är svårtolkade då det inte varit
samma formulär som har använts.

E)

Milan Pavlovic rapporterar att föreläsarna är bokade till seminariet till
våren. Det blir Håkan Johanzon och Carina Sellén som kommer och pratar
jakt. De börjar på lördag förmiddag och har sedan uppehåll under
klubbmötet för att sedan fortsätta på söndagen.

§ 308

Styrelsens utformning nästa år, valberedning
Ingrid kontaktar valberedningens sammankallande Ulf Berghed för att höra hur
långt de har hunnit med sitt arbete. Ingrid, Johan, Jacob, Therese och Louise ställer
upp för omval igen. Gun har avsagt sig sitt arbete som Avelsansvarig. Anette och
Milan Pavlovic kvarstår. Vi har inte hört något ifrån de övriga i styrelsen ang
omval.

§ 309

Valpförmedlingstexten
Louise kontaktar berörda för information om texten, som låter mycket seriös.

§ 310

Genomgång av motionerna inför helgens fullmäktige
A)
Från SSRK Södra: Att ange hundens namn på jaktprovsprotokollet. HS
tillstyrker. Vi går på HS linje.
B)
Från SSRK Södra: En medlemsenkät till fullbetalande om ev delning av
klubben eller om Spaniel och Retriever fortfarande skall höra ihop. HS
tillstyrker. Vi går på HS linje.
C)
Från SSRK Östergötland: Önskan om att SSRK HS skall ta det ekonomiska
ansvaret vid internationella jaktprov. HS vill utöka beloppet men inte stå för
mästerskapen. Ingrid och Johan avvaktar söndagens förlopp och tar beslut
därefter.

D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Vår motion om Tollingjaktproven. Vi går på HS linje, d v s att tillsätta en
arbetsgrupp.
Från SSRK Värmland: Att behålla anmälningsavgiften även vid
bortlottning. Vi yrkar på avslag.
Från Cocker Spanielklubben ang delat championat. HS yrkar på avslag. Vi
går på HS linje.
Från SSRK Östra: Delning i Spanielklubb och Retrieverklubb. Motionen var
ej inkommen till HS i tid. Behandlas därför inte.
Från SSRK Östra: Bildande av Jakthundssektion för Spaniel resp Retriever.
Se punkt G ovan.
Från SSRK Östra: delade championat för alla raser inom SSRK. HS yrkar
på avslag. Vi går på HS linje.
Från SSRK Östra: Ekonomiska ansvaret för Retrievermästerskapet skall
ligga på HS. Se punkt C.
Från SSRK Östra: Ekonomiska ansvaret för Spanielmästerskapet skall ligga
på HS. Se punkt C.
Från SSRK Östergötland: Medlemsmatrikeln i form av datafil. Erbjudandet
är redan ute hos klubbarna varför motionen redan anses besvarad.

§ 311

Ev styrelsemotion om omarbetning av långtidsplanen
Vissa delar av långtidsplanen är redan uppfyllda och andra delar stämmer inte
längre. Ingrid och Anette skriver en motion från styrelsen att man skall slopa den
nuvarande långtidsplanen och förnya denna för att godkännas på klubbmötet år
2002.

§ 312

Jaktprovsansvarig (ny post) bör utses på klubbmötet 2001
Johan har som jaktansvarig fått mycket stort arbetsområde i o m alla
Tollingjaktproven. Det hade varit bra att alla anmälningar och resultat går till en
person. Johan har redan tillfrågat Ulf Craemer som är villig att hjälpa till. Vi
beslutar att Ulf tar över detta redan nu (med Pia Hultman som backup) och hjälper
Johan med årets statistik. Kopia på detta underlag skall lämnas till Avelsansvarig.
Vi beslutar också att proven skall heta Tollingjaktprov och inte Tollarjaktprov.

§ 313

Hur välja någon till en ev arbetsgrupp inom SSRK
Beroende på fullmäktigemötet - hur skall vi utse någon till en arbetsgrupp. Hur
många o s v? Vi föreslår att styrelsen utser denna/dessa vid nästa styrelsemöte då
fullmäktigemötet är avklarat.

§ 314

Övriga frågor
A)
Tröjor: Anette har fått förfrågan ang tröjor. Milans förslag sedan i somras
har lagts på is tillsvidare. Det hade varit trevligt med en neutral klubbtröja.
Skall klubben köpa in några från England snart? Anette frågar Jacob, som
brukar sköta den kontakten.

§ 315

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Louise Runnemark
justeringsman

