Ordinarie Styrelsemöte
Svenska Slovensky Kopovklubben

2017-05-10

Närvarande: Daniel Simon, Carola Grönesjö, Lottie Norén, Tony Johansson, Åsa
Olofsson, Sören Sehlstedt, Björn Esplund
Ej närvarande: Ulf Ekström, Robin Muschke
1. Mötet öppnades av Daniel.
2. Val av sekreterare och justerare
Lottie valdes till sekreterare för mötet.
Tony valdes till justerare.
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes utan ändringar.
4. Inkommande/Utgående skrivelser
Inkommande
Inkommen handling 170503 från Hundjuristen; förfrågan bordläggs till
kommande möten.
Inkommen handling från SSDV gällande faktura för klubben medlemskap 2016,
lämnas till Tony för inbetalning.
Inkommen handling gällande ekonomisk stöttning för BPH aktiviteter i klubben.
SKK kan sponsra en samling med flera hundar från klubben med minst åtta
deltagare.
Utgående skrivelser
Ansökan till SKK angående HD skickad till SSDV. SSDV har efter beslut om bifall
skickat vidare till SKK.
Svar på skrivelsen har inkommit med besked att SKK fattar beslut i frågan i juni
månad.
Förfrågan till hägn (Almunge, Jensen, Agusa, Tingsgårdens) angående rabatt för
medlemmar att träna hund i hägnen har skickats från Tony.
5. Rapport ekonomi, medlemmar
Mötet tittar på resultatrapport och balansrapporten.

Balansrapport; SSDV räkningen (9200 kr) kommer att betalas under kommande
dagar vilket kommer bli en justering.
1344kr har inkommit i kompensation som självrisk för ett tidigare mässtält som
gått sönder.
95 fullbetalande medlemmar och 5 valpmedlemmar är nuvarande siffror.
Beslut
Att: den hundrade medlemmen kommer att få en t-shirt.
6. Rapport avelsrådet
Genomgång av kända parningar och valpkullar.
Parningen med Fyängens Blinka och Myrris Macallan gav inget resultat, ska tas
bort från hemsidans sida om aktuella valpkullar.
Två förfrågningar via telefon har inkommit gällande hundrasen kopov från
eventuellt blivande kopovägare.
Lista och sammanställning har inkommit från spårskalltesten från årsmötet.
Fortfarande saknas dock resultaten från hägntesterna.
7. Nomineringar till SSDV spårtävling
Inga medlemmar har anmält sig till klubbens KM 13 maj.
Beslut
Att: styrelsens tillfrågar Monica Öberg och Bosse Svenberg om att starta för
klubbens räkning på SSDV`s spårtävling.
Att: styrelsen undersöker via hunddata angående möjlig kandidat till
reservplats.
8. Elmia Game Fair
Åsa kollar hur vi kommer åt entrépass och parkeringsbiljetter samt hur det är
med tält och utrymme med Dennie Waldén.
Montern finns hos Jocke Karlsson. Tony försöker hämta montern och leverera till
Elmia.
Lista ska sammanställas med funktionärer och vilka dagar de ska stå.
Informationsblad om kopovrasen ska kopieras, Lottie trycker.
Carola har tittat på beachflaggor.
Beslut
Att: Carola tar en kontakt med företaget Rollupkungen för en beställning av
flagga. Leverans till Sören.
9. Aktionslistan
Björn och Daniel anmälan till SKK´s utbildning 170513 – genomfört
Undersöka bidrag från SSDV (Daniel) – inte gjort

Inköp programmet Visma (Tony) – genomfört
Mässtält –
Beslut
Att: köpa in ett mässtält till klubben
Mässtältet ska levereras till Sören.
Inventering av mässmaterial (Daniel) – information till viss del inlämnad
Beachflaggor (Carola) – genomfört
Utskick till tidigare medlemmar (Tony) – genomfört
Material till Mikael Frid till mässa (Daniel) – Daniel tar en kontakt snabbt och
vidareförmedlar material.
10. Övrigt
Magnus Ringqvist ska vara med på Jakthundens dag på Almunge. Han önskar
informationsmaterial om kopoven som han kan använda sig utav till de som är
intresserade.
Björn lämnar information om hur det gick på SSDV`s årsmöte. De motioner som
inkommit från Kopovklubben kommer att arbetas vidare med mot SKK. Anneli
Strand invald som suppleant. Henrik Pettersson invald i valberedningen.
11. Nästa möte
Nästa möte planeras till onsdagen den 14 juni, kl 18:30

Protokollet justeras:

______________________________
Daniel Simon (ordf.)

______________________________
Tony Johansson
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