
Protokoll fört vid Nova Scotia Duck Tolling Retrieverklubben
Styrelsemöte 010505, Vingåker.

Närvarande: Ingrid Larsson, Johan Körge, Milan Pavlovic, Helene Häggström, Jacob Kinge, Ulf Craemer,
Marie Theorin, Aji Franzén och Louise Runnemark. Anette Björgell har anmält förhinder.

§ 334. Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§ 335. Dagordningen och beslutsmässighet godkänns.

§ 336. Aji Franzén  utses att justera dagens protokoll.
        Marie Theorin utses att vara sekreterare.

§ 337. Genomgång av förra mötes protokoll.
        Svar på SSRK-remiss skickat. Förfrågan till Stockholmsgruppen om specialen 2004 som fått uppskov
en månad med svaret.

§ 338. Genomgång av klubbmöte och konstituerande möte.
        Frågan om långtidsplan och provutvecklare tas upp på dagens möte.

§ 339. Inkommande post.
        Till jaktansvarig, inbjudan till rasklubbmöte  SSRK Småland.

Förfrågan från arrangörerna om förskott på handkassa till specialen 2002.
Beslut att bifalla 8000:- .
Angående julannons i Hundsport:
Beslut: Annonsen utarbetas av Tina Oja Jansson, för godkännande av Ingrid Larsson. Milan Pavlovic
listar intresserade uppfödare. Ingen förfrågan kommer att göras.
Från Tina. Hemsidan är eftersatt p g a sjukdom. Pia Hultman och Bengt Nyman kommer att hjälpa Tina i
fortsättningen.
Ny adress för hemsidan beslutas. www.tollarklubben.org. Detta förslag var det ekonomiskt mest
fördelaktiga.
Anna Scharin äskar pengar för hyra av filmer. Avslås.
Beslut att köpa in ”Valpens beteendeutveckling” till klubben. Klubbens övriga filmer finns hos Louise
Runnemark som kommer att skapa regler för uthyrning inom klubben och annonsera i tidningen om detta.
Beslut: depositionsavgift vid lån av filmer, 200:-. Vid återlämnandet returneras 150 kronor. 50 kr tillfaller
klubben i porto- och administrationsavgift.
Inbjudan till symposium i mentalbeskrivning.
Beslut: Louise Runnemark och Anna Scharin skall delta, klubben betalar deltagaravgiften.
SSRK:s retrieverjaktprogram inkommet.
Utredning gällande championregler för retriever. Remiss kommer 30 september.
Rapport angående domare till Dalarnas Special 2001.
Förfrågan gällande vandringspris och namnändring av klass för hundar med diskvalificerande fel.
Beslut: Klubben bifaller inte ett vandringspris för hundar med diskvalificerande fel. Klassen skall
benämnas Klass för hundar med diskvalificerande fel. Ingrid Larsson får i uppgift att meddela Ulrica
Åström.
Domarrepresentanter från SSRK HS är Gunnar Pettersson och Lars Johnsson. Övergripande ansvarig är
Sven–Göran Nilsson.
Ann-Kristin ??? är godkänd att gå utställningsdomaraspirant för Eva Nielsen.
Från Ulf Berghed: Tack för uppvaktningen.
Protokoll från SSRK
Anmälan om flyttade utställningar från SSRK

http://www.tollarklubben.org/


Rollbeskrivning i SSRK styrelse.
Tillstånd till Dorothy Lindberg att lydnadsprovet i maj är godkänt som officiellt.

Utgående post.
Svar till Petra och Linda.

340. Rapporter från ansvarsområdena:
Uppfödaransvarige: arbetet har legat på is p g a studier. Presenterar kompendie.
Jaktansvarige: 7-8 april avbokat konferens med SSRK p g a sjukdom. Sven-Göran Nilsson har fått besked
om vem som skall ha protokollkopior. Apporteringstestet i Småland hade låg uppslutning. Broby
tollingjaktprov, diskussion angående bedömning.
Kassör: Klubbens ekonomi är stabil. Tollaren 2/01 är nästa stora utgift.
Aktivitetsansvarig: se § 345
Avelsansvarige: Rapporterar från avelskonferens angående dual purpose. Framför önskemål att knyta fler
till avelsgruppen. Föreslår en ny hanhundslista som utformas av avelsrådet.
Beslut: Avelsansvarig påbörjar arbetet med den nya hanhundslistan.
Utställningsansvarig: önskar förslag på blivande utställningsdomare till domarutbildning 7-9 september
och 5-7 oktober. Diskuterar program för provanmälan som Sven–Göran Nilsson har.
Beslut om inköp av programmet
Utbildningsansvariga: Arbetet med beskrivarutbildning fortsätter.

§ 341. Diskuteras på nästkommande möte.

§ 342. Tollarbutiken.
Ingrid Larsson har avsagt sig Tollarbutiken och Mikael Söderqvist finns på förslag.
Beslut: Att Mikael Söderqvist övertar arbetet med Tollarbutiken. Hans funktion skall vara att administrera
varorna samt att beställa i förväg fastställt sortiment.  All ekonomi skall skötas av kassören. En
inventering göres före överlämnandet.

§ 343. Hjälmartollarna begär förskott till specialen på 8000:-
Beslut: Beviljas förskott.

§ 344. Representanter till arbetsgruppen gällande tollingjaktproven.
Beslut: Johan Körge, Aji Franzén, Marie Theorin och Ingrid Larsson i egenskap av ordförande utses av
styrelsen att ingå i arbetsgruppen.

§ 345 Årets tollingjaktprov redovisas av Ulf på separat dokument (bilaga 1). Rättvik inställt p g a is.

§ 346 P-O Sundgrens arbete med data till lathunden fortskrider.

§ 347 Utbildning av beskrivare får inte kosta mer än 20 000. Vi skall kolla med Gun Nilsson vad hon ger för
pris på logi och mat.

§ 348 Omarbetning av långtidsplanen ställs till nästa möte. Var och en får i uppgift att läsa och begrunda sin del
av nuvarande plan.

§ 349 Tollarspecialen i Dalarna. Förfrågan om en specialklass med därtill hörande VP föreslås för felfärgade
och kryptorchida hundar.

Beslut: att avslå namnet specialklass. Benämningen skall vara Klass för hundar med diskvalificerande fel.
Det görs endast en kvalitetsbedömning. VP kommer inte att beviljas för klassen p g a hundar med icke
rasspecifika egenskaper inte skall premieras.



§ 350 Kommande specialer. 2002, Hjälmartollarna är i full gång med förberedelser, plats Ånnaboda. 2003, sista
helgen i juli. Stockholm är tillfrågade till 2004 lämnar besked till nästa styrelsemöte.

§ 351 Övriga frågor. Diskussion angående lokalklubbar under Svenska Tollarklubben. Det skall inte
förekomma några lokalklubbar under Tollarklubben.

Nästa möte. 16/6 2001 hos Ingrid Larsson.

§ 352 Mötet avslutas.

Ordförande Sekreterare

                                                                                         
Ingrid Larsson Marie Theorin

Justerare

                                            
Aji Franzén


