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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll 2014-12-15

§ 121

Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet

§ 122

Beslutsmässighet. Beslutsmässighet föreligger. Närvarande Björn
Bjuggren, Åsa Roosqvist, Annika Bergquist, Tina Byrsell, Marina Johnsson,
Gunliz Bengtsson, Ulla Nilsson, Titti Karlström, Per Wigforss, Carina
Boijertz

§ 123

Dagordningen godkändes.

§ 124

Som justerare valdes Gunliz Bengtsson.

§ 125

Föregående mötesprotokoll. Godkändes och lades till handlingarna.

§ 126
Skrivelser in Två protokollutdrag från SSRK HS, det ena angående vårt
önskemål om ändring av rasklubbens stadgar, med endast ordinarie ledamöter i
styrelsen. Den andra ang vår domarträff som ej uppfyllde SSRKs krav och därför får
klassa som inofficiell. En skrivelse från SKK angående information av ökning av
stambokföringsavgiften med 10 kr. En skrivelse angående ny
tollingjaktprovsdomarkandidat. Två motioner till klubbmöte
§ 127
Skrivelser ut. Vi beslutade att tillstyrka ansökan av utbildning av
tollingjaktprovsdomarkandidaten Anne Hevreng Karlström.
§ 128

Rapporter från alla ansvarsområden

a.
Ordförande Ska kolla med SSRKs kansli att Tollarklubbens motion
angående krypt går vidare till kennelklubben. Har bokat plats för både klubbmötet i
mars och styrelsemötet i januari 2015.
b.
Jaktansvarig Har fått positiva svar från nästan samtliga domare angående
Tollingjaktprovdomarkonferensen.
c.

Sekreterare inget att rapportera

d.
Kassör Tollarspecialen har gått med vinst. Budget för 2015 presenteras på vårt
styrelsemöte i januari 2015
e.
Avelsansvarig Har varit på mycket intressant genetikföreläsning med
molekylärbiolog Nicolette Salmon Hillbertz. Har även deltagit på Hundgenetikgruppens
konferens på SLU. Där presenterades bl a en undersökning gällande frekvensen på
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tollarsjuka. Av 2890 hundar med Agrias djurförsäkring låg sjukdomsfrekvensen mellan
0,35-3,33%. Svårt att få exakta siffror då diagnosen “tollarsjuka” saknas. På
presentationen fick tollarägarna, uppfödarna och rasklubben för tollare mycket beröm
för att de alltid ställer upp! Nya registreringsregler från SKK from 1/1 2015. Förslag från
SKKs Avelskommitté att hereditärt fri bara godkänns i tre generationer, sedan måste ny
test göras av avelsdjuret (för tollare avseende prdcd-PRA). SKK kommer att anordna en
avelskonferens 21-22 november 2015 med temat “Avel för funktion”. Rekord för Tollare
på Stockholmsmässan föregående helg. Två tollare var även demonstrationshundar för
BPH mitt i Älvsjömässan.
f.
Mentalitets- och funktionsansvarig Text till hemsidan ang FB-R har
skickats till webbansvarig och utbildningsansvarig i Tollarklubben, hemsidan är ännu ej
uppdaterad.
g.

Utbildningsansvarig inget att rapportera

h.

RAS-ansvarig RAS är godkänt av SSRK. Ska nu skickas vidare till SKK.

i.

Aktivitets- och medlemsansvarig. inget att rapportera

j.
Exteriöransvarig Har emottagit en del pdf:er angående utställningspärm från
Lollo. Har gått igenom aspirantdomarlistan, där rekommendationerna är 15 st och vi har
13, varav två inte dömt tollare de senaste åtta åren. På vår hemsida stämmer inte
standard för rasen bl.a vad gäller diskvalificerande fel, med FCIs och RAS-standard. Per
fick ansvaret att revidera och uppdatera texten på Tollarklubbens hemsida. Frågorna till
Exteriördomarkonferensen i september 2015 är skrivna och skickas i början av nästa år
till alla svenska domare som dömer tollare.
§ 129
Tollarspecialen. 2014: Gick med vinst. Carina och Gunliz kontaktar
Skaraborg angående 2016.
§ 130
TOLLAREN Sista numret lite dyrare, förslag att retrieverklubbarna ansöker
om gemensam offert från tryckeriet.
§ 131
Klubbens hemsida. Kallelse till Klubbmötet utlyses på hemsidan. Den
“nya” hemsidan presenteras. www.tollarklubben.se
§ 132

Tollarbutiken. De nya varor annonserades i Tollaren.

§ 133
Övriga frågor. Kallelse till Klubbmötet den 14-15/3 2015 utlyses på
hemsidan och facebook.
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§ 134

Nästa styrelsemöte 9-11/1 2015 i Upplands Väsby.

§ 135
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet, önskade alla
en riktigt god jul och gott nytt år!

Vid Protokollet:

----------------------------------------Åsa Roosqvist, sekreterare

----------------------------------

Gunliz Bengtsson

Justeras:

--------------------------------Björn Bjuggren,ordförande

