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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, telefon 2010‐04‐15

Närvarande

Björn Bjuggren
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Lotta Strömberg § 66
Annika Bergquist
Maria Lindén
Frida Forsberg

Anmält förhinder

Anders Wahlberg
Titti Karlström
Mari Andersson

§ 58

Mötets öppnande
Ordförande Björn Bjuggren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 59

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 60

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 61

Val av justerare
Ulla Nilsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 62

Föregående mötesprotokoll 2010‐03‐17
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 63

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 64

Skrivelser ut
2010‐04‐04: SSRK ‐ Remissvar jaktprovsregler
2010‐04‐13: SSRK ‐ Ansökan om officiellt lydnadsprov 2011‐08‐06
2010‐04‐15: SSRK – Utökat rasregister, Jan Herngren

§ 65

AU‐beslut
a. Muggar och jaktnålar
AU har fattat beslut om att avtackningsmuggar och jaktnålar ska förvaras hos
sekreteraren. Beslut taget 2010‐04‐12.

§ 66

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
SSRKs Funktionärsträff 10‐11 april
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Björn och Anders deltog. Organisationsutredningen diskuterades, majoriteten var
positiva till grundtanken med ett medlemskap, men det behöver förankras mer inom
rasklubbarna. Tollarklubben diskuterar ämnet mer ingående på nästa fysiska
styrelsemöte.
b. Jaktansvarig via mail
SKK har förlängt giltigheten för nuvarande tjp‐regler till 31/12 2011.
Tollingjaktkommittén kommer att omarbeta regelpaketet och championatet.
c. Sekreterare
Inget att rapportera.
d. Kassör
Rasboken gått minus med 10.000, ca 25 personer har ej betalt. Ulla skickar ut listan till
styrelsen på de som ej betalt.
Revisorernas sammanfattning innebär att viltkvitto krävs i fortsättningen för
tollingjaktproven i klubbens regi. Cicci meddelar Lollo.
I förrådet finns 149 st raskompendier samt 176 st i butiken. Pris 60 kr/st, lagervärdet bör
skrivas ner till årsskiftet 10/11. Nya utställningsdomare bör få ett exemplar.
Klubben kommer att avvakta med att flytta över pengar till ett konto med högre ränta
tills räntan går upp.
Uppfödarlänkar – Ulla mailar webmoster om att ta bort länkarna för de uppfödare som
ej betalt årsavgiften.
Under ”Övriga tillgångar” ska klubben stämma av med wikin gällande klubbens saker.
Reseräkningar måste skickas per post, ej per mail.
Deklarationen är skickad till skattemyndigheten.
e. Avelsansvarig
En artikel från tyska Tollarklubben med engelsk titel har cirkulerat via internet. Maria
Wilbe och Helene Hamlin på SLU anser att mycket av den infon är felaktig och inget som
bör spridas eller publiceras.
Efter skrivelse från Tollarklubben har SKK:s DNA‐grupp haft uppe frågan om DNA‐test för
CEA hos tollare. Berit Wallin Håkansson anser att eftersom defekten upptäcks vid
ögonlysning så kan selektion för avel göras utan DNA‐test för CEA.
f. JUM‐ och utbildningsansvarig
Under Funktionärsträffen deltog Björn i en utbildningsgrupp om SSRKs
jakthundsinstruktörsutbildning. Det finns ett utkast till ny utbildningsplan som spänner
över 4 + 4 helger.
g. Uppfödaransvarig
Uppfödarutbildningen ‐ Björn kollar upp den rasklubb som gjort en uppfödarutbildning
på distans via nätet, om det är något vi också kan göra.
Förslag från Lotta om att ha föreläsning/utbildning i samband med årsmötet.
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h. Aktivitets‐ och medlemsansvarig via sekreteraren
Workingtestet på Tollarlägret blir inställt pga för få funktionärer.
Tack vare Hjälmartollarna kommer Tollarklubben kommer att vara representerad på
Scandinavian Game Fair i Örebrotrakten den 15‐16 maj.
i. Utställningsansvarig
Maria kontaktar nya förslag på examinatorer och skickar sen till Lena Rollmar i SSRK.
§ 67

RAS
Till nästa möte läser alla RAS och Annikas strategiförslag.

§ 68

Långtidsplanen
Till nästa möte läser alla Långtidsplanen.

§ 69

Tollarspecialen
Beslutades att beställa 200 st vinnarplaketter för 18.50 kr/st.
2010: Allt är under kontroll, Lollo har hittat två personer som kan sköta Specialens
hemsida, Annki Ahlebrand och Elin Fahlander.
2011: Sälen 5‐7 augusti, lydnaden blir den 6 augusti
2012: Öland

§ 70

Nya regler för Tollarspecialens Tollarmästare och Juniortollarmästare
Reglerna är klara och har skickats till hemsidorna samt Tollaren.

§ 71

TOLLAREN
a. Ansvarig utgivare
Björn skickar in de papper som saknas.
b. DHL
Överblivna tidningar skickas med DHL från tryckeriet till Fliken för 150 kr exkl
moms/gång.
Frida kolla antal tidningar, vem som skickar exemplar till SSRK, SKK, Kungliga Biblioteket
samt hur många ex som trycks.
c. Färgsidor
Vi låter det vara som idag, inga extra färgsidor förutom till specialennumret.
d. Fototävling
Det kommer att bli en fototävling. Beslutades att klubben bidrar med priser från
Tollarbutiken.

§ 72

Klubbens hemsida
a. E‐post samt webkommitté
Björn kontaktar webmaster angående diverse frågor om e‐post samt webkommittén.

§ 73

Tollarbutiken
Inget att rapportera.

§ 74

Rasbok 2008
Priset för Rasboken blir 450 inkl porto.
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§ 75

Statuter jaktnål
Diskuteras på nästa möte. Cicci skickar ut dem till styrelsen.

§ 76

Fullmäktige SSRK 22‐23 maj
Anders och Björn samt deras suppleanter är anmälda.

§ 77

Blomstercheck SM‐deltagare
Annika har skickat blomstercheckar till Maria Dyverfeldt och Therese Wahl.

§ 78

Misstänkt dataintrång i webmailen
Polisen har haft svårt att utreda fallet pga att klubbens internetleverantör inte varit
speciellt samarbetsvilliga. Internetleverantören lämnade dessutom felaktiga uppgifter
till sekreteraren om hur länge inloggningarna sparas, vilket innebar att inloggningarna
redan hade raderats när polisens utredning började. Det lutar åt att ärendet läggs ner.

§ 79

Övriga frågor
a. Föreläsning
Mari ser över möjligheten att klubben kan anordna en föreläsning i hundars mentalitet.

§ 80

Nästa styrelsemöte
17/6 kl. 19.00 på telefon.

§ 81

Mötets avslutande
Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Cecilia Bergling
Sekreterare

Björn Bjuggren
Ordförande

Ulla Nilsson
Justerare

