NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN
PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Vingåker 2001-09-01
Närvarande:

Anmält förhinder:

Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Ulf Craemer
Louise Runnemark
Aji Franzén

t o m §378
t o m §374

Helen Häggström, Milan Pavlovic, Marie Theorin och
Tina Oja Jansson

§ 368

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

§ 369

Beslutsmässighet. Godkännande av dagordningen. Justerare
Beslutsmässighet föreligger.
Dagordningen godkännes efter tillägg av övriga frågor samt ändrad
föredragsordning - §376 hålles direkt efter §371.
Johan Körge väljes till justeringsman.

§ 370

Genomgång av protokoll från 2001-06-16
A)
Ann-Kristin Johansson är godkänd domare på tollarna nu. Det var för övrigt
hon som dömde juniorer och unghundar på Specialen i Leksand.
B)
Helen Häggström har fått förhinder och åker inte på kursen för avelsråd.
C)
Ingrid och Helen skall träffa Berit Håkanson-Wallin troligen den 16/11 för
att diskutera tollarnas ögon.
D)
Tollarbutiken kommer fr o m den 1/10 att handhas av Mikael Söderqvist. Se
vidare under § 372B.
E)
Tina Oja Jansson har inte tagit bort Långtidsplanden från hemsidan eftersom
det kan tänkas att någon kanske behöver den för att skriva t ex nya motioner
inför årsmötet. De får ligga där så länge.
F)
Vandringsprisvinnarna och ev diplom diskuterades igen. Ulf Craemer visade
upp några förslag som Sverker Haraldsson tagit fram. Vi tyckte till och
lämnade ett förslag vidare för ytterligare bearbetning.
G)
Tina håller i Rasboken med hjälp av Lena Toftling.
H)
Specialen 2003 kommer också att bli inofficiell. Om man vill ha officiell
utställning skall detta anmälas senast i december. Aji Franzén hör med
Östgötatollarna om det är något för deras utställning.

§ 371

Skrivelser in och ut
A)
från SSRK: HS protokoll 010406 samt 010526-27. Arkiveras.
B)
från SSRK: Protokollsutdrag från SKK ang spanielchampionatsregler.
Arkiveras.
C)
från SKK: Återigen inbjudan till kurs för avelsråd. Arkiveras.

D)
E)

F)

G)
H)

I)
J)
K)
L)

M)

§ 372

från SSRK: utbildningsmaterial för kassörer. Överlämnades till Jacob
Kinge.
från SSRK: rättelse från SKK ang bedömning av veteranklass på utställning.
Det skall vara: ”Bästa veteran” med CK eller HP tävlar i finaltävlingarna om
dagens bästa veteran.
Från Nordskånska Kennelklubben: Inbjudan till Hundens Dag i Kristianstad.
Sydtollarna har redan fått denna och vidtalat Tuula Lindros, Sölvesborg om
att deltaga. Tyvärr fick hon inte mer än en ytterligare deltagare, så de
tackade nej.
Från SSRK: Pressmeddelande från SKK ang att Sverige blivit världsmästare
i lydnad.
Från SSRK: Till SKK:s specialklubbar med egna provregler rörande
”Allmänna bestämmelser” samt ”Typprotest”. Det skall finnas en särskild
blankett för domare och funktionärer att fylla i då hund visar oacceptabelt
beteende. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid
arrangemangen.
Anette kollar upp var man kan få en sådan blankett för att dela ut till
provledare, aktivitetsgrupper m fl som kan tänkas behöva en sådan.
Kopia skickas till aktivitetsgrupperna.
Månadsbrev juni-juli från SKK. Arkiveras.
Pressmeddelande från SKK ang Årets Bragdhund. Förslag kan lämnas t o m
011115 till SKK.
Från SKK: Vissa klubbar har blivit inbjudna att diskutera ökad HD-frekvens
med SKK. Detta gäller bl a Drever, Golden och Beagle. Arkiveras
Från SSRK: mottagare av viltspårskritiker. Denna skrivelse är redan
besvarad av Anette. Det är Johan Körge som skall ha även dessa
kritiklappar.
Månadsbrev augusti från SKK. Nytt från år 2002 är att Unghundsklassen på
utställningen slopas. Öppenklass är alltså fr o m 15 mån. Arkiveras.

Rapporter alla ansvarsområde
A)
Jacob har inget nytt att berätta. Ekonomin är god och vi har inga stora utlägg
på gång just nu. Glädjande många valpköparmedlemmar har tillkommit
under sommaren.
B)

Ingrid Larsson rapporterar att fr o m 011001 tar Mikael Söderqvist över
Tollarbutiken. Detta kommer också att stå i Tollaren 3/01 som är på gång. I
och med övertagandet så skall ha också ta över Tollarbutikens postgirokonto
176048-7, men pengarna flyttas direkt över till Tollarklubbens vanliga
postgirokonto 31101-9. Mikael får sakerna successivt eftersom det rör sig
om en hel del trycksaker. Gamla tidningar lämnas över vid ett senare
tillfälle. Mikael får också en handkassa på 1000 kronor. Denna punkt
förklaras omedelbart justerad.

C)

Louise Runnemark rapporterar om MH-beskrivningarna.
Uppfödargrupperna har fått en enkät som de fyllt i ang hur de anser att den
optimala profilen är på tollaren som ras. Enkät omgång nummer 2 är på väg
ut nu till uppfödargrupperna igen. Sedan återstår sammanställningen. Louise
kommer att titta på Goldenklubbens redovisning eftersom de redan har
utvärderat MH-beskrivningarna utefter deras åsikter om golden.

Louise har också skrivit till Tollaren ang videofilmerna som klubben har
köpt in och som finns för utlåning.
D)

Johan rapporterar att det är många nya glädjande resultat på jaktproven
under den tidiga höstsäsongen. En hund har blivit utställningschampion.
Några nya viltspårchampions har det blivit också.
Johan önskar också att man ser över datumen vad gäller tollingjaktproven
för 2002 så att det inte kolliderar med andra inplanerade arrangemang, t ex
lagkampen i Värmland och Tollix.

E)

Ulf Craemer rapporterar att tollingjaktprovssäsongen har startat. Först ut är
Klippan och Årsta som dragit 11 anmälningar vardera. Ett praktiskt
tollingjaktprov försöktes det med för ett tag sedan, men det var för dåligt
med änder för att kunna göra ett riktigt prov.
8-10 prov inplaneras under 2002. Enl ett jaktprovskommitté protokoll från
förra året bestämdes det att det är SSRK-domare som skall användas på våra
tollingjaktprov. I första hand skall vi göra så och sedan ta de vi anlitat
tidigare. Vi kan då också anlita erkänt duktigt SSRK-folk.
Det saknas provledare på en hel del håll i landet. Vi beslutar att provledarna
skall kunna utbilda varandra. Är man t ex provledare för ett SSRK-prov sp
kan man också vara det för ett tollingjaktprov.
Ang praktiskt tollingjaktprov: Avgiften för detta diskuterades. Vi beslutar
att den startande själv får stå för kostnaderna som blir. Klubben kräver bara
att få in informationen.

F)

Aji rapporterar att de planerar en unghundsbeskrivarkurs till våren 2002.
Denna skall innehålla etologi, arv, inlärning och praktisk bedömning samt
förläggas över tre veckoslut under mars – maj. De har tagit fram en blankett
att fylla i och önskar nu få denna ordnad såsom SSRK:s blanketter för
jaktprov. Aji hör med Sverker om han kan stå till tjänst.

G)

Milan Pavlovic har skickat in följande rapport:
Uppfödarpärmen är inte klar. Det är bara Stockholms-gruppen som har
inkommit med den utdelade uppgiften. Det är ett stort intresse för denna
pärm ute bland uppfödarna.
Vem skall engageras att föreläsa i samband med årsmötet? Inkom gärna
med förslag.

H)

Tina Oja Jansson lämnar följande faxrapport:
Den nya adressen www.tollarklubben.org är igång och en webbkommitté är
tillsatt. Denna består, förutom Tina, av Bengt Nyman och Pia Hultman.
Bengt skissar redan på den nya strukturen.
Pia hjälper till med uppdateringar av hemsidan redan idag och Lena Toftling
har lovat att hjälpa till med Tollarregistret.
Pia tar också över sitemaster.tollarklubben@telia.com.
Anette tar över tollarklubben@telia.com och bevakar denna e-post.
Tina har skickat en länk till SSRK ang Tollarseminariet samt även till
domarföreningen och bett dem sprida informationen. Tina har också skrivit
en inbjudan som gått ut till de utställningsdomare som dömer
retrieverraserna.

Ang rasboken 2003: Tina önska köpa in övriga retrieverklubbars rasböcker
för att se hur deras böcker är uppbyggda. Vi beslutar att Tina kan handla in
dessa.
Lite statistik: antal besökare - 72900 sedan 990722; mest besökta dagen - 13
augusti med 252 besök. E-postkatalogen har 306 adresser och Tollarregistret
innehåller 402 hundar. Inte illa!
§ 373

Specialer 2002, 2003, 2004 …..
A)
2002: Allt fortskrider enligt planerna. Dock måste Ingrid gå igenom
utställningsdelen igen eftersom det blir ändrade klasser fr o m 2002.
B)

2003: Specialen kommer att gå av stapeln fredag 25/7 – söndag 27/7. SSRK
har godkänt detta. Platsen blir Nordvik Lantbruksskola i trakten av
Härnösand. Lydnad och agility tar Kramfors BK hand om. Två
utställningsdomare är inbokade hittills – Lena Hägglund och Majvor
Näsman. Torkel Näsman dömer en av jaktprovsrutorna.

C)

2004: Stockholm-grupperna har fortfarande inte lämnat klartecken att de
kan arrangera denna special. Mycket hänger på tillgång till marker. De
väntar besked från en markägare i mitten av oktober. Vi avvaktar deras svar
till dess.

§ 374

Seminariet i oktober. Tollar-SM
A)
Pris i SM: Vi skall dela ut guld, silver och brons till båda klasserna.
B)
Domar-, Föreläsar- och Markägarpresenter: Ingrid inhandlar dessa. Alisons
present får kosta 500 kronor.
C)
Översättning av kompendiet: Detta har nog löst sig nu. Ingrid visade olika
förslag på utskriftskvalitet. Beslöts att ta från det enklaste stället, men som
ändå har fullgod kvalitet. Ett kompendie kommer då att kosta ca 100 kronor
inkl moms. Vi köper in 100 st.

§ 375

Julannons i Hundsport
Tina rapporterar att det är 28 anmälda till den gemensamma annonsen. Beslöts att
ta en helsida i färg. Denna kostar då 17900 kronor. Vi tar ut en kostnad à 500 kr per
anmäld och klubben står för resterande 3900 kr.

§ 376

Etik för förtroendevalda
Denna punkt har diskuterats förut. Har man ett förtroendeuppdrag som
styrelsemedlem bör man alltid tänka sig för en gång extra innan man uttalar sig
eller gör någon handling. Ev synpunkter följs alltid upp av ordföranden.
Denna gång rörde det sig om synpunkter på uppfödare, som har haft kull boende
hos fodervärd. Detta är helt tillåtet enl SKK under förutsättning: ”att det klargjorts
för de blivande valpköparna vem som är uppfödare av kullen samt att uppfödaren
varit hos valparna då de blivande valpköparna träffat valparna”. Så har gjorts i de
aktuella fallen och således har de berörda uppfödarna fullföljt SKK:s
rekommendationer och har alltså inte gjort något fel.

§ 377

Kepsar i bomull
Ullkepsarna har tagit slut och Ingrid har tittat på nya kepsar, men denna gång i
bomull. Beslöts att köpa in 48 gröna och 48 kakifärgade kepsar. Kostnaden blir då

110 kr/keps inkl frakt.
§ 378

Unghundsbeskrivning
Denna punkt har redan redovisats – se § 372F.

§ 379

Långtidsplanen
Arbetet fortskrider, fast tyvärr långsammare än planerat.

§ 380

Övriga frågor
A)
Styrelsemötet 17/11 flyttas till den 20/10 på kvällen efter Alisons föredrag.

§ 324

B)

Lathunden: Det borde vara dags för en uppdatering. Ingrid kontaktar
Genetica och hör med dem.

C)

Tollarboken av Alison Strang: Priset på 550 kr/bok är satt efter en
dollarkurs på 9.50. Vi har därför avvaktat med grundbeställningen eftersom
dagens kurs är ca 11 kr. Jacob kontaktar de som beställt och hör om de vill
vänta längre eller om de vill ha sina pengar tillbaka. Tanken är att beställa
hem 10 st böcker.

D)

Ny informationsbroschyr: Monica Kinge har gjort en omarbetning av den
gamla broschyren och bl a med tillstånd använt sig av Åsa Lindholms text
istället. Den ser mycket trevlig ut. Kanske man skulle kunna lägga ut aktuell
version på hemsidan så att den som vill kan hämta den därifrån. Det vore
också bra om aktivitetsgrupperna kunde fylla på med sin information såsom
aktivitetsansvarig o s v. Detta är kanske något för den nya webbgruppen att
fundera på.

E)

Valpförmedlaren Annette Eurenius är inte längre verksam som sådan.
Monica Kinge tar kontakt med en representant från södra Sverige för att
höra om intresse finns.

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell

Johan Körge

