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NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVERKLUBBEN
Protokoll fört vid styrelsemöte, telefon 2010‐06‐17

Närvarande

Björn Bjuggren
Anders Wahlberg
Cecilia Bergling
Ulla Nilsson
Lotta Strömberg § 95 c.‐102
Annika Bergquist
Mari Andersson
Maria Lindén
Titti Karlström § 89 h.
Frida Forsberg

§ 82

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

§ 83

Beslutsmässighet
Beslutsmässighet föreligger.

§ 84

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 85

Val av justerare
Annika Bergquist valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 86

Föregående mötesprotokoll 2010‐04‐15
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 87

Skrivelser in
Diverse skrivelser har inkommit, dessa redovisas separat.

§ 88

Skrivelser ut
Inga skrivelser ut.

§ 89

Rapporter från alla ansvarsområden
a. Ordförande
Björn rapporterade från SSRKs Fullmäktige 22‐23 maj:
Organisationsutredningen kommer att skjutas på. En informationskampanj kommer att
genomföras där de ekonomiska konsekvenserna ska utredas. Man kom fram till att
information ska ut i god tid till avdelningar och rasklubbar. En delning i en spaniel‐ och
en retrieverklubb ska utredas.
Även B‐provsreglerna diskuterades.
Tjp‐reglerna godkändes med några förbehåll.
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b. Jaktansvarig
Arbetet med att revidera reglerna för praktiskt tjp kommer att starta inom kort i SSRKs
tollingjaktprovskommitté.
Anders genomförde en apporteringstestdomarutbildning i Östergötland den 21/5, där
följande personer blev godkända:
Hans Abrahamsson, Kolmården
Marie Eklöv, Kolmården
Jörgen Elgstrand, Björsäter
Katarina Byrsell, Björsäter
Mikael Ljungberg, Söderköping
Jenni Ljungberg, Söderköping
Mikael Söderqvist, Motala
Ingrid Freij, Finspång
Tollingjaktprovet den 4‐5 september i Östergötland är inställt pga markbrist.
c. Sekreterare
Fyra nya banderoller är beställda till en totalkostnad av 1 494,14 kr.
d. Kassör
Ulla skickade ut en redogörelse för klubbens ekonomi per 2010‐05‐31.
Sedan förra mötet har det inkommit betalning för en (1) rasbok.
Ulla kontrollerar uppfödarlänkarna på hemsidan.
Ulla har svarat på en enkät från SCB.
e. Avelsansvarig
Ingen rapport.
f. JUM‐ och utbildningsansvarig
Det är svårt att få ihop funktionsbeskrivningar i norra Sverige, det finns bara två
beskrivare norr om Sundsvall. Mari kontaktar Anna Scharin ang nya
funktionsbeskrivningen.
En ny mentalbeskrivning har tagits fram. Beskrivningen heter BPH, vilket står för
Beteende‐ och Personlighetsbeskrivning Hund, och kommer att testköras på en handfull
raser under året. Mer info finns på SKKs hemsida.
g. Uppfödaransvarig
Uppfödarutbildningen ‐ Björn kollar upp den rasklubb som gjort en uppfödarutbildning
på distans via nätet, om det är något vi också kan göra.
h. Aktivitets‐ och medlemsansvarig
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Pga avhopp blev Tollarlägret på Fliken inte fullt. Beslutades att Tollarlägret upphör som
klubbaktivitet. Fr o m 2011 är aktivitetsansvariga välkomna att ansöka om generella
utbildningsbidrag för valfri utbildningsaktivitet. 5 000 kr avsätts i budgeten för
utbildningsbidrag för aktivitetsansvariga. Max bidrag är 500 kr per aktivitetsansvarig.
Inga gratisannonser för lägerverksamhet kommer att införas i klubbtidningen.
SKK har ordnat så att man kan vara familjemedlem till utlandsmedlem. Björn ser över
om det behövs någon stadgeändring i fallet.
Det kommer att bli en träff för aktivitetsansvariga på specialen den 22 juli.
De jaktmässor som Tollarklubben finns representerade på i år är Scandinavian Game Fair
den 15‐16 maj i Örebrotrakten samt Jakt‐ och Fiskemässan på Bosjökloster utanför Höör
i Skåne den 28‐29 augusti. På Bosjökloster kommer man som tidigare år även att ha en
tollinguppvisning. Styrelsen hade gärna sett att klubben var representerad på alla
landets jaktmässor. Cicci mailar ut mer info om jaktmässorna till styrelsen.
i. Utställningsansvarig
Alla tillfrågade examinatorer tackade ja, dvs Nina Karlsdotter, Agneta Cardell, Bertil
Lundgren och Hans Almgren.
Kritiklappar som skickas till utställningsansvarig diskuterades. Vi tar upp det på nästa
möte.
§ 90

RAS
Kommer att gås igenom på nästa möte då vi ska försöka ta fram ett arbetssätt med hur
vi ska redovisa allt som görs i RAS.

§ 91

Långtidsplanen
Kommer att gås igenom på nästa möte då vi ska försöka ta fram ett arbetssätt med hur
vi ska redovisa allt som görs i Långtidsplanen.

§ 92
SKKs Kommitté för Hundars Mentalitet
Annika och Mari svarar på frågorna till KHM med hjälp av Anders.
§ 93

Ansökan tjp‐domare
Styrelsen har inget att erinra mot Sverkers ansökan om elevtjänstgöring.

§ 94

Tollarspecialen
2010
Förfrågan har kommit från specialens lydnadsgrupp om att köpa in Aldurs program till
lydnaden. Pris ca 2000 kr. Frida kollar upp pris, support, uppgraderingar m.m. Beslut
måste tas senast 30/6.
Alla domare till respektive gren är klara.
Totalt anmälda hundar, ca 363 st, fördelat på:
Agility 84 starter
Lydnad 70 st
WT 90 st
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Tjp 90 st
Utställning 282 st
Katalogen är på gång.
Det har kommit ett förslag från specialenansvarig på att hon i framtiden tar emot
anmälningar, betalningar samt gör katalogen. Det skulle underlätta för kommande
arrangörer och klubben behöver ju inte byta personer till bankkontot heller – Cicci kollar
med Lollo Blomqvist och Anette Björgell ang katalogprogram.
2011: Sälen 5‐7 augusti, LP 6 augusti
2012: Öland
§ 95

TOLLAREN
a. Ansvarig utgivare
Alla papper är inskickade till PRV.
b. DHL
Ca 1500 tidningar trycks varje nummer. Frida kollar upp vem som skickar exemplar till
SSRK, SKK, Kungliga Biblioteket m fl.
c. Medlemslistor från SKK
Det har förekommit att medlemmar inte fått sin tidning för att de inte finns med på
medlemslistan från SKK som skickas till tryckeriet trots att de är medlemmar. Frida och
Titti kollar upp hur vi tillsammans med SKK kan förbättra oss.

§ 96

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

§ 97

Tollarbutiken
Det behövs beställas fler klisterdekaler. Cicci ber Johanna ordna en offert.

§ 98
Statuter jaktnål
Diskuteras på nästa möte.
§ 99

Misstänkt dataintrång i webmailen
Klubben fick besked från Polisen den 20/4 om att förundersökningen läggs ner då deras
efterforskningar ej gett några resultat.

§ 100

Övriga frågor
Tollarklubben fyller 25 år nästa år. Detta bör uppmärksammas. Alla funderar på hur det
ska firas. Punkten tas upp på nästa möte.
Mari ser över möjligheten att klubben kan anordna en föreläsning i hundars mentalitet.

§ 101

Nästa styrelsemöte
22/7 kl. 14.00 på specialen i Anders förtält.
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§ 102
Mötets avslutande
Ordförande Björn Bjuggren tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Cecilia Bergling
Sekreterare

Björn Bjuggren
Ordförande

Annika Bergquist
Justerare

