Protokoll fört vid styrelsemöte i Vingåker 01-06-16
Närvarande:
Ingrid Larsson
Ulf Craemer
Aji Franzén
Helen Häggström
§ 353
Mötets öppnande
Ordförande Ingrid Larsson förklarar mötet öppnat.
§354
Beslutsmässighet. Godkännande av dagordning.
Beslutsmässighet konstateras, om än med minsta möjliga marginal. Dagordningen godkändes
efter ändring av §360 där ”Verksamhetsplanen” ändrades till ”Långtidsplanen”. Inga övriga
frågor anmäldes.
§355
Val av sekreterare till dagens möte. Val av justeringsman.
Ulf valdes till sekreterare och Helen valdes till justeringsman.
§356
Genomgång av protokoll från 2001-05-05
Ann-Kristin, som skulle gå som aspirant heter Johansson i efternamn.
§357
Skrivelser in och ut
v Aji hade fått tre st från SSRK, två angående provledarutbildning och en angående
framtagande av utbildningskatalog.
v Ulrica Åström har fått svar på sitt brev från föregående styrelsemöte och det har kommit
ett nytt brev från henne angående vandringspris ”bäst i test” till apporteringstest. Styrelsen
beslutar att det inte ska delas ut vandringspris där och föreslår att det istället kan delas ut i
för bästa sammarbetsförmåga i unghundskass, Ingrid svarar.
v Styrelsen har även fått förfrågan om möjligheten att begränsa antalet startande på jaktprov
på specialen och enligt styrelsens uppfattning är det möjligt att begränsa antalet startande i
samtliga klasser utom mästarklasserna.
v Skrivelser från SKK angående Mul och klövsjuka, Hundens dag, registrering av hundar
och mentalbeskrivning
v Remiss från SKK ang certutställning. Styrelsen tillstyrker.
v Bertil Lundgren vill bli godkänd domare för tollare och gå aspirant för Inger Boström. Det
har framförts önskemål från SKK att Tollarklubben ska utse fler examinatorer. Styrelsen
enades om följande namn:
Eva Nielsen
Kjell Nielsen
Lillian Jonsson
Lena Hägglund
Nete Wunsch
Bjarne Sörensen
v Tollarklubben har fått inbjudan till kurs i avelsplanering, Helen åker.
v SKK vill ha en uppföljning av hälsoprogram, Helen svarar.
v 38 motioner har inkommit till Kennelfullmäktige.
v Berit Wallin-Håkansson har önskat att träffa företrädare för Tollarklubben till hösten.

v Mail från Tina Jansson angående statistik från valpförmedlingen, Ingrid svarar
v Det har blivit fel pg-nummer till Tollarspecialen i senaste numret av Tollaren. Ingrid
kontrollerar med Jacob hur de pengar som kommer in på klubbens konto snabbast ska
slussas över till specialens eget. I övrigt ska alla på sitt håll sprida detta så kanske inte det
blir så mycket som måste gå mellan kontona.
v Det har även kommit en skrivelse om riktlinjer för Working test och ett protokoll från
SSRKs utställningsseminarium.
§358
Rapporter alla ansvarsområden
Helen berättade att det under våren fötts döv valp och valp med hjärtfel.
Ulf berättade att provet i Stockholm varit mycket bra. Det är redan sex starter anmälda för
höstens prov.
Ingrid och Jacob var ej helt klara med hur rutinerna ska fungera när Tollarbutiken flyttar i
augusti, men till dess är det klart.
Aji hade fått frågor om förarutbildning.
Tina meddelade att tollarklubbens nya domänadress blir www.tollarklubben.org
§359
Se §357

SKK ber oss utse fler examinatorer

§360

Klubbens ansikte utåt, vad är vår ambition, image, osv.Långtidsplanen.
(Klubbens annonser, Specialen, Vandringspriser, ”Jippon”)
Det finns vaneföreställningar om rasen både bland blivande valpköpare och andra som
klubben måste möta, men först måste vi få klart vad vi vill att klubben/rasen skall vara. Aji
efterlyste fler länkar till bra jaktsidor och träningstips på klubbens hemsida. Styrelsen var enig
att vi måste öka den jaktliga framtoningen. t ex i vilka tidningar vill vi synas och hur ska detta
vara utformat. Det föreslogs att detta kunde beredas av en PR-kommitté där en PR ansvarig
från styrelsen, Webmaster och redaktör ingår. Styrelsen beslöt att Anette inledningsvis får
vara styrelsens PR-ansvarig. Ingrid pratar med valberedningen om detta för framtida styrelser.
Arbetet med att revidera långtidsplanen har påbörjats och under tiden plockas den bort från
hemsidan. Ingrid meddelar Tina.
Det har visat sig vara svårt att få tillbaka vandringspriser från utländska vinnare. Det föreslogs
att varje vandringsprisvinnare skulle få ett diplom (fläskigt sådant) och att vandringspriserna
inte skulle få lämna landet. Tiden för att få fram ett bra diplom är knapp till Dalarna så där får
vi nog göra avkall på fläskigheten. Styrelsen beslöt att vandringspris inte får lämna Sverige
och att klubben då får stå för graveringen. Ulf kontaktar Sverker om alternativ för framtida
diplom.
§361 Arbetet med den nya versionen av uppfödarutbildningen
Det är på gång, allt material har inte kommit ännu.
§362 Rasbok 2003
Ingrid tar kontakt med Tina om hon är intresserad av att hålla i detta.

§363 Specialerna 2001, 2002, 2003 och sen??
v 2001 arbetet närmar sig slutfasen
v 2002 arbetet fortskrider enligt planerna.
v 2003 Om utställningen på specialen ska vara officiell måste detta anmälas senast 1/12 i år
Ingrid meddelar Milan.
v 2004 Stockholm har ännu inte kunnat hitta någon lämplig plats för en special där alla
discipliner kan avgöras inom ett rimligt avstånd från varandra. Specialen börjar bli ett
väldigt stort arrangemang och vi kanske måste börja diskutera en delning av den på allvar.
I just det här fallet med Stockhom kan det ju vara så att lämpligare plats finns hos annan
Aktivitetsgrupp för jaktprov, just Stockholmsområdet är nog lite extra besvärligt när det
gäller jaktmarker
§364 SM i tollingjpr. Seminarium med Alison Strang.
Sven-Göran Nilsson meddelar jaktprovsdomarna och Utställningsdomarna meddelas av
Birgitta Geschwint. I övrigt kommer det vara annons i Apportören.
§365 Unghundsbeskrivning och beskrivare. Lista och rutiner.
Gun Nilsson tar 400 kr/person och utbildningen kommer gå av stapeln under hösten. Aji tar
fram en lista på beskrivarna när de är klara och även på vilka rutiner som gäller när man ska
engagera en beskrivare.
§366 Övriga frågor
Det var inga anmälda
§367 Mötets avslutande
Ordförande Ingrid Larsson tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
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