NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN
PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2001-01-27
Närvarande:

Anmält förhinder:

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

adjungerad

Therese Knutsson och Kia Tunmarker

§ 316

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

§ 317

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

§ 318

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

§ 319

Genomgång av protokoll från 2000-09-09 och 2000-11-17
Förtydligande av följande punkter:
306 G: Vi bara diskuterade namnet och bytte således inte namn på TollarSM.
311: Vi slopar inte långtidsplanen utan skall revidera denna. Olyckligt ordval. I
Långtidsplanen står det att denna skall revideras fortlöpande. Därför behöver inte
styrelsen skriva någon motion ang detta. Långtidsplanen kommer att revideras
under året för att presenteras till klubbmötet 2002.
312: Ulf Craemer hjälper Johan Körge med Tollingjaktproven tills dess att någon
person utses på klubbmötet.
Därefter godkännes protokollen och lägges till handlingarna.

§ 320

Skrivelser in och ut
A)
Inbjudan från Husdjursmässan i Karlstad. Dyrt arrangemang. Skickas därför
inte vidare till berört distrikt. Arkiveras.
B)
Motioner - se egen punkt.
C)
från SSRK HS protokoll 001117. Arkiveras.
D)
från SSRK - Retrieverjaktprov 2001 samt Bestämmelser för träning och
jaktprov under hundförbud. Lämnades över till Johan.
E)
Månadsbrev dec 2000 samt jan 2001 från SKK. Arkiveras.
F)
från SKK ang höjda ersättningar och arvoden. Kopia till Specialenpärmen.
G)
från SKK ang reviderad upplaga av Avelspolicyn. Detta bör tas upp på nästa
seminarie. Milan Pavlovic ordnar detta.
H)
från SKK ang ändrad text i Tävlingsbestämmelserna reviderad dec 2000.
Kopia till Specialenpärmen.

I)
J)
K)
L)
M)
N)
O)

P)

§ 321

Från Petra Nilsson och Linda Johnsson ang Agilityn på Specialen. Anette
Björgell svarar.
till SKK ang vår kommande omarbetade rasinformation.
till Västerbottens Kennelklubb ang kontaktperson för Tollarna.
Förfrågan från Marita Björling ang önskan om att erhålla Tollaren. Svar till
henne att det är OK.
från SSRK ang nya styrelseuppgifter. Anette tar hand om denna tills
klubbmötet och sänder in med nya uppgifter.
från Tollare i Dalarna ang Specialen. Se § 330.
från SSRK Småland: man kommer att flytta Mariannelundsutställningen till
Gränna fr o m i år. Tidigare har Johan m fl haft en aktivitetsträff dagen
innan utställningen, men nu kommer detta inte att bli praktiskt
genomförbart. Kanske passar det Östgöta-Tollarna bättre? Ulf kontaktar
dem.
från SKK via SSRK: remiss ang nya stadgar för rasklubb inom
specialklubb. Petter Jansson är van att läsa igenom stadgar, så Tina
överlämnar stadgeförslagen till honom. Senast den 30/3 vill SSRK ha in vårt
yttrande.

Rapporter alla ansvarsområden
A)
Kassören Jacob Kinge rapporterar att det mesta redan är klart inför
bokslutet. Lite uppgifter saknas dock fortfarande.
Styrelsen beslutar om oförändrad telefonersättning för 2000, d v s:
ordförande och ansvarig valpförmedlare 300:-; sekreterare, kassör, redaktör,
avelsansvarig, webmaster, uppfödaransvarig samt övriga valpförmedlare
150:-. Webmaster och uppfödaransvarig frånsäger sig deras ersättning.
Styrelsen beslutar vidare att Tollarklubben betalar Fondens bankkostnader
även i år.
Jacob meddelar vidare att klubben haft 1245 medlemmar per den 31/122000. För första gången en liten nedgång i antalet medlemmar - 12 st.
Det har också framkommit att många medlemslistor beställs via SKK. Dessa
kostar en hel del på ett år. Styrelsen beslutar därför att alla beställningar av
listor skall ske via Ingrid eller Jacob. (Medlemsansvariga Mona Widell är
dock undantagen beslutet. Behöver hon en lista är det OK att beställa.)
B)

Jaktansvarige Johan rapporterar från förra helgens jaktkommittémöte.
(Protokoll - se bilaga.) Johan meddelar att 33 olika Tollare startade 66
gånger på SSRK:s prov under 2000 varav 22 % gick till pris.
Det blir nya provregler 2002 för Retrieverjaktproven (kopia till
Specialenpärmen). Bl a kan man då ta två 1:or även i nybörjarklass. Därför
behöver våra regler för Specialens jaktprov att omarbetas. Johan påbörjar
detta.
Inför årets Tollingjaktprov kan man nu också anmäla sig via Internet. Dessa
nätanmälningar går till Ulf så länge.

C)

Avelsansvariga Gun Nilsson rapporterar att det är en febril aktivitet på
valpfronten. Många hör av sig ang rekommendation inför parning.
Ev kan ett möte med ögonveterinär Berit Håkanson-Wallin ske i maj ang det
som togs upp på seminariet om Tollarnas ibland svårtolkade ögon.
Gun meddelar också att Goldenklubbens avelsutvärdering är inkommen och
att hon tittar närmare på denna.

D)

Louise Runnemark meddelar att Anna Scharin behandlat uppgifterna från
MH-testerna och att de fått fram ett spindeldiagram. Mycket arbete kvarstår
dock, t ex hur skall nu detta diagram tolkas?

E)

Therese Knutsson har skickat in en sammanställning över Specialen 1990
samt lite frågor om Specialen.

F)

Tina rapporterar att hemsidan är flitigt besökt. I Tollarregistret finns nu 324
hundar anmälda. Tina håller på att utreda om vi kan erhålla en egen domän,
men inget är klart än. Kanske kommer detta också att kosta en del, men
styrelsen är enig om att detta är ett viktigt ansikte utåt. Mycket bra
information finns här att hämta för t ex en blivande valpköpare.

G)

Ulf rapporterar att Bengt Lanngren återkommit som aktivitetsansvarig för
Göteborg. De aktivitetsansvariga för Halland har tackat för sig. Anette
tillfrågar valpköpare i Laholm om de kan tänka sig detta uppdrag.
Tina håller på att göra en egen "portal" på hemsidan för aktivitetsgrupperna.
Mer om detta kommer sedan.
Sedan diskuteras ganska länge på vilka olika sätt man kan arbeta i en
aktivitetsgrupp. När är man en aktivitetsgrupp och när är man en
"lokalavdelning"? Ulf sammanställer en beskrivning över en aktivitetsgrupp.
Styrelsen var rörande överens att alla grupper som kan gagna hundsporten
och att hundar aktiveras bör uppmuntras på alla de sätt. Om man bildar en
lokalavdelning, som är "öppen för alla" - även icke Tollare, så bör kanske
inte namnet Tollare eller liknande ingå i namnet. Innan man döper sin klubb
eller aktivitetsgrupp bör därför styrelsen eller aktivitetsansvarig kontaktas.
För Tollarägare skall medlemskap krävas i Tollarklubben. Ev stadgar skall
lyda under Tollarklubben.
Ulf rapporterar vidare ang Tollingjaktproven sedan de nya reglerna trädde i
kraft 000801 fram till årsskiftet: 35 hundar har gjort 43 starter varav 67 %
har gått till pris. Provkalendern är justerad och den ändrade ligger redan på
hemsidan och kommer även att publiceras i Tollaren 1/01.

§ 322

Klubbmötet. Godkännande av handlingar som är färdiga. Förslag till
årsavgift 2002.
Följande rapporter skall redovisas på klubbmötet: kassören, avelsrådet,
valpförmedlingen, Tollarbutiken, aktivitetsansvarige, jaktansvarige,
uppfödaransvarige, Tollaren.
Verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen och budgeten gicks igenom.
Styrelsens förslag till årsavgift 2002:
Fullbetalande medlem
oförändrat, d v s 200:Familjemedlem
oförändrat, d v s 50:Utlandsmedlem
höjning till 300:Valpköparmedlem
höjning till 115:- varav 15:- går till fonden

§ 323

Motioner, genomgång och yttrande
1)
Motion till Tollarklubbens årsmöte om Tollarjaktprov:
Förutsättningarna har ändrats sedan förra klubbmötet. Beslutet skjuts på
framtiden eftersom SSRK och Tollarklubben håller på att arbeta med frågan.
Styrelsen yrkar på avslag.

2)

3)

4)

5)

6)

Motioner till Tollarklubbens årsmöte 2001 - Ändringar i långtidsplanen:
Revidering skall ske under 2001 av långtidsplanen. Styrelsen yrkar på
avslag.
Motioner till Tollarklubbens årsmöte 2001 - Information från klubben:
PR görs utåt i rätt riktning redan. Ingrid talade för Tollarna på SSRK:s
fullmäktigemöte. Domarna kan redan nu erhålla Tollaren om de vill.
Eftersom detta inte är en motion behandlas den ej.
Motion till Tollarklubbens årsmöte - Valpförmedlingen:
(Förtydligande från sekr: motionen ang uppfödarutbildningen)
Styrelsen tror att klubben kommer att splittras om denna motion går igenom.
Tidigare har diskuterats att valpförmedlingen skall kunna ha två listor - en
med utbildade uppfödare och en med övriga. Med anledning av detta yrkar
styrelsen på avslag.
Motion till Tollarklubbens årsmöte - Valpförmedlingen:
Styrelsen ser inga problem i dagsläget och om bara alla kraven är uppfyllda
för förmedling. Med anledning av detta yrkar styrelsen på avslag.
Motion till Tollarklubbens årsmöte - Uppfödarutbildningen:
Detta är ett betingat och starkt önskemål. Motionen lämnas utan åtgärd då
styrelsen redan beslutat att genomföra detta, förslagsvis i samband med den
kommande föreläsningen och klubbmötet.

§ 324

Styrelsens förslag till verksamhet och arbetssätt under kommande år
I verksamhetsplanen skall bl a ingå revideringen av långtidsplanen, samarbete med
SSRK ang Tollingjaktproven, Specialen i Leksand, samarbete med ögonveterinär,
utvärdering av MH-testerna m m.

§ 325

Annonser i Tollaren
Följande annonspriser beslutas gälla i Tollaren fr o m nr 2/01:
Medlemsannonser
1/1 sida
600:1/2 sida
300:1/4 sida
200:mittuppslag
1000:begärd placering
25 % tillkommer
baksida el pärmar
50 % tillkommer
foto
75:(oavsett om det är scannat eller papperskopia)
OBS: ingen årsrabatt erhålles för medlemmarna! Fakturering kommer att ske i
efterskott. Kommersiella annonsörer betalar dubbelt medlemspris - kan dock
erhålla 25 % om annons bokas årsvis.

Tina kontrollerar om det finns någon medlem som kan tänka sig att hålla i
kontakten med våra annonsörer.
Vi diskuterade också att Tollarbutiken bör vara med i varje nummer och då på
samma ställe så att man lätt hittar den. Det räcker med bild i vartannat nummer.
Likaså diskuterades om man kunde göra en "lös" mittbilaga med sådant som
resultat på höftledröntgen och ögonlysningar. Vi funderar vidare på detta.
Om t ex ett typsnitt måste bytas ut på en annons eller en annons inte blir den storlek
som är begärd MÅSTE annonsören kontaktas INNAN pressläggning sker.
Vi saknar också utdrag från styrelseprotokollen i Tollaren. Alla medlemmar har
trots allt inte Internet och kan läsa protokollen där.

§ 326

Seminariet
Vid nästa seminarie skall uppfödarkommittén/uppfödargruppen diskuteras. Vad är
lämpligt namn på denna?
Milan berättade om upplägget av nästa träff - vi kommer att vara ute en del så
varma kläder rekommenderas.
Tina har tagit fram ett diplom, som skall delas ut till de medlemmar som blir
certifierade. Styrelsen beslutar att för att kallas certifierad krävs en närvaroplikt på
75 %. Milan, Ingrid och Tina tittar över uppfödarsidan och korrigerar detta.

§ 327

Plaketter till brukschampion
Ingrid beställer plaketter till våra duktiga brukschampions att erhållas på klubbmöte
eller Specialen.

§ 328

SSRK frågor från fullmäktige i nov 2000
Den stora frågan gällde ett ev delat championat. Styrelsen menar att det är viktigt
för vår numerärt lilla ras att fortfarande behålla det kopplade championatet. Det
vore förödande för oss annars.

§ 329

Namnfråga - Tollarjaktprov, Tollingprov eller Tollingjaktprov
Återigen diskuterade vi detta namn. Styrelsen beslutar att det skall heta
Tollingjaktprov.

§ 330

Tollarspecialer
2001: Dalarna är i princip klara med allt! De hade skickat över underskrivna avtal
m m. Nu är det bara postgironumret de väntar klartecken på så är också annonsen
till Tollaren klar.
2002: Jaktmarkerna är klara. 3 st utställningsdomare är bokade. Lydnaden är också
klar. Agilityn håller på att utredas.
2003: Inget nytt att meddela.
2004: Ingrid tillskriver nu Stockholmsgrupperna och det blir Södertörn som får den
officiella inbjudan. De har bäst med kontakter vad gäller marker.

§ 331

Tollarbutiken i framtiden
Är det någon som vet någon som kan tänkas överta Tollarbutiken. Ingrids tid
räcker inte riktigt till. Förfrågan sätts in i Tollaren och på hemsidan.

§ 332

Övriga frågor
Specialregler för TollarSM: Ulf kontrollerar och författar dessa. Vid andra
SM-tävlingar brukar man ha separat kvalificering under året för att få ställa upp
och inte använda sig av gamla meriter.

§ 333

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Tina Oja-Jansson
justeringsman

