NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER KLUBBEN
PROTOKOLL fört vid styrelsemöte i Fiskeboda 2001-10-20
Närvarande:

Anmält förhinder:

Ingrid Larsson
Johan Körge
Anette Björgell
Jacob Kinge
Helen Häggström
Milan Pavlovic
Ulf Craemer
Louise Runnemark
Sverker Haraldsson

adjungerad

Aji Franzén, Marie Theorin och Tina Oja-Jansson

§ 382

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

§ 383

Beslutsmässighet. Godkännande av dagordningen. Justerare
Beslutsmässighet föreligger. Dagordningen godkännes. Louise Runnemark väljes
till justeringsman.

§ 384

Genomgång av protokoll från 2001-09-01
A)
§372B Tollarbutiken. Slutbokslutet är inte helt klar. Inventeringen är gjord.
Alla räkningar är betalda. Bestämdes att Ingrid avslutar fr o m idag och
sedan tar Mikael Söderqvist över.
B)
§377 Keps: Om man köper kepsen "direkt i handen" kostar den 75 kronor
annars 100 kronor inkl porto.
C)
§380A Lathunden: Det skall stå Rasdata och inte Genetica. Ingrid kontaktar
Jerry Mankowski igen.
D)
§381 Mötets avslutande har råkat bli §324 samt att det står ” Ordförande Ing
Ordförande Ingrid Larsson”. En liten ”klipp och klistra”miss!

§ 385

AU-beslut
A)
På förra mötet beslutades i §375 att uppfödarna skulle betala 500 kronor för
att vara med i Hundsports julannons. För att inte tappa uppfödarna i
annonsen har AU bestämt att det istället skall kosta 450 kronor.
B)
Klubben betalar deltagaravgiften för Louise Runnemark och Aji Franzén för
Goldenklubbens MH-redovisning.

§ 386

Skrivelser in och ut
A)
Ögonmötet är bestämt till den 16/11. Ingrid och Helen Häggström deltar
tillsammans med Berit Walin-Håkanson.
B)
Från Kerstin Gunnebro ang Marie Theorins vandringspris på
Tollarspecialen. Olika tolkningar av statuterna råder därför tilldelades inte
Kerstin priset i Malmö 2000 men däremot i Leksand 2001 på liknande
resultat. Anette Björgell kontrollerar ännu en gång med Marie hur
tolkningen egentligen skall vara.
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§ 387

Bemötande på jaktprov av domare och andra som förare av tollare: Johan
Körge, Ingrid och Anette författar en skriftlig kommentar till
Jaktdomarföreningen.
Aktivitetsgruppen Södertörn har lämnat in en förfrågan om att anordna
officiellt lydnadsprov i klass I och II 020525. Anette har skrivit ihop en
ansökan och sänt in till SSRK, som har hand om sådana förfrågningar
avseende lydnadsprov.
Tina Oja-Jansson har vidarebefordrat korrekturet av julannonsen till
Hundsport till oss. Vi gick igenom texten och hittade något litet stavfel.
Anette ombesörjer att annonsen kommer Inger Gille tillhanda senast
011026.
SSRK Östra har skrivit och undrat om vilka domare vi kan tänka oss på
deras kommande utställningar. Louise svarar med de namn vi kom på under
mötet.
Från SSRK: Domare som vill utvidga med tollare: Vi avstyrker.
Från SSKR: Avstängd domare tillsvidare under pågående utredning.
Från SKK: Månadsbrev september.
Från SKK: Ännu en avstängning av domare fr o m 20020101 under 12 mån.
Från SSRK: Instruktörsutbildare och utbildningskatalog. Kopia är skickat
till Aji och Marie.
Från SSRK: Uppdaterad adresslista över de olika kassörerna i
lokalklubbarna. Överlämnas till Jacob.
Från SKK: Inbjudan till rasklubbstorget på Hund-01. Kopia skicka till
Monica Kinge.
Från Husdjursmässan i Värmland: Vidarebefordrat till Lars Finne.
Från SKK: Disciplinnämndsbeslut om man som inte får bli medlem i någon
av SKKs medlemsorganisationer.
Från SKK: Länsklubbarnas utställningsprogram 2002 och 2003.
Från SSRK: Utdrag från SKK/CS protokoll 4/2001 om ändrade
klassindelningar på utställning fr o m 020101 t o m 061231. (Se §371M.)
Till SSRK ang blanketten som omnämns i §371H. Vi har fått svar från
SSRK som i sin tur kontaktat SKK: Det finns ingen sådan blankett ännu.
Den förväntas komma efter årsskifte.
Från Welshklubben: två klubbtidningar.

Rapporter alla ansvarsområde
A)
Jacob rapporterar att ekonomin fortfarande är god. En del medlemmar är
sena med att betala sina räkningar. Det rör sig oftast om annonser till
Tollaren. Manuell bevakning krävs och den är tidsödande. Jacob skriver om
detta i Tollaren och tar upp det på nästa klubbmöte.
Ibland är även redovisningarna för Tollingjaktproven sena. En mall är
framtagen för redovisningar. Ulf Craemer meddelar provledarna.
B)

Johan rapporterar att vi har flera nya pristagare på SSRK:s jaktprov även de
senaste veckorna. En del arrangörer av viltspår rapporterar väldigt sent.
Ibland läser Johan resultaten i Tollaren innan han får kritikerna. Intresset för
apporteringstestet ökar. Vem skall ha de officiella kritikerna? Johan
kontaktar Jägarförbundet igen och hör även efter vem som kan bli behörig
för att döma.

C)

Milan Pavlovic rapporterar att nu är snart pärmen klar. Ekbacken i
Katrineholm är bokad till klubbmötet lördag och söndag. Vi önskar Kent
Svartberg eller PerErik Sundgren som föreläsare om det går. Milan hör
efter.

D)

Louise rapporterar från mötet med Goldenklubben ang deras MHutvärdering. Det var ett mycket givande möte. Anna Scharin önskar tid före
klubbmötet för redovisning av detta. Vi bestämmer tid till 11.00.
Klubbmötet börjar sedan 13.00 i vanlig ordning.
Louise har också fått en förfrågan om varför det är olika priser på exv
MH-test i olika aktivitetsgrupper. Anette har hört, att är det icke brukshund
kostar det 250 kr och för brukshund bara 200 kr. Det är i alla fall vad
Sydtollarna får betala per hund när de har MH-test den 18/11. Vi beslöt att
det är upp till varje arrangör att ta ut det belopp som krävs för att genomföra
sina olika program.
Louise undrar också ang utskick för nya medlemmar via
aktivitetsgrupperna. Aktivitetsgrupperna får själva bekosta detta.
Medlemsansvarig Mona Widell bifogar alltid ett välkomstbrev där det bl a
står om vilken aktivitetsgrupp den nye medlemmen tillhör.

E)

Helen rapporterar att det inkommit två nya PRA-fall i Sverige på hundar
födda 1992 resp 1993 och ser fram emot ögonmötet med Berit WallinHåkanson.
Ett nytt fall SLE har också diagnostiserats.
Anna Scharin går in i avelsrådet för att avlasta Helen en del.

F)

Ulf rapporterar att det avhållits 7 tollingjaktprov under året. Ett inställdes
(Rättvik) p g a för få deltagare. Nästa års datum är i princip bestämda.
Anette uppmanade återigen att provledarna tar kontakt med
aktivitetsgrupperna innan något bestäms slutgiltigt för att arrangemang inte
skall kollidera.
Dorothy Lindberg utses till ny provledare.
Prissättningarna diskuterades en del. Vi fick också ta del av en del
synpunkter från deltagarna från Klippan-provet. Nästa år kommer i princip
alla tollingjaktprov att dömas av aktuella SSRK-domare.

G)

Sverker Haraldsson rapporterar att det är mycket svårt att få in manus innan
sista manusdag och uppmanar alla berörda till skärpning. Han funderar att
ev ta upp lite jaktträningstips i kommande nummer av Tollaren. Petter
Jansson håller på att gå igenom Ewa Jonssons gamla tips.

H)

Tina har lämnat följande faxrapport:
Pia Hultman och Lena Toftling har nu hand om all uppdatering av
hemsidan. Anette vidarebefordrar sådant som inkommit i tollarklubbens
e-post till resp berörd. Lena har hand om allt som rör Tollarregistret och Pia
i princip allt annat.
Rasboken skall vara självbärande kostnadsmässigt och Tina har börjat titta
på tryckeri. Vi skall också informera GrafoTryck som gör Tollaren idag för
att höra deras prisförslag. Tina funderar även på en digital bok och tittar
närmare även på detta.

§ 388

Nya kepsar till Tollarbutiken
De nya kepsarna överlämnades idag till Mikael Söderqvist.

§ 389

SSRK:s representantskap samt möte om tollingjaktprov
Jaktprovsdomarföreningen och tollarklubben (Ingrid, Johan, Aji och Marie) skall
träffas den 17/11 och diskutera tollingjaktproven i Stockholm. Dagen efter 18/11 är
SSRK:s representantskap. Beslöts att de som behöver övernatta får göra detta.

§ 390

Specialer 2004
Monica Kinge rapporterar att de fortfarande inte fått besked av markägaren för
jaktproven. De vill gärna ha referenser från tidigare specialers markägare. Anette
tillskriver Ulrica och hör om hon kan ordna ett intyg från Leksand och sedan ordnar
Anette ett från Malmöspecialen. Senast den 1/12 måste vi ha besked från
Stockholm med omnejd annars måste vi erbjuda annan aktivitetsgrupp.

§ 391

Tollarklubbens bankfack
Bankfacket finns i Vingåker på Sparbanken Sörmland. Vi beslutar att delegera ut
den andra bankfacksnyckeln att deponeras av medlemmen Lena Johansson xxxxxxxxxx. Ingrid Larsson förvaltar även hon en nyckel sedan tidigare.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

§ 392

Långtidsplanen
Tyvärr har inte styrelsen hunnit med att revidera långtidsplanen som planerat.
Beslöts att istället tillsätta en arbetsgrupp. Ingrid tillfrågar av styrelsen föreslagna
personer.

§ 393

Övriga frågor
A)
Inventarielista: Alla går igenom de inventarier som respektive har hemma
och som tillhör klubben. Anette tillskriver Petra Scharin och hör var den
gamla listan finns.
B)
Ulrica Åström hade lämnat över kritiker från de olika grenarna från
Specialen i Leksand. Helen tar hand om lydnad och utställning. Johan tar
apporteringstestet och jaktproven.
C)
Alison Strang har skänkt en signerad Tollarbok, som vi lottar ut på
klubbmötet. Intäkterna går till forskningsfonden.

§ 394

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

Vid protokollet

Justeras

Anette Björgell
sekreterare

Louise Runnemark

