
Ordinarie Styrelsemöte
Svenska Slovensky Kopovklubben                2017-07-18

Närvarande: Carola, Daniel, Lottie, Tony, Sören, Åsa 
Ej närvarande: Ulf, Robin, Björn 

1. Mötets öppnandes av Daniel. 

2. Val av sekreterare samt justerare.
      Lottie valdes till sekreterare. 
       Tony valdes till justerare. 

3. Godkännande av dagordningen.
     Dagordningen godkändes. 

4. Godkännande av föregående två protokoll
     2017-05-10: godkändes utan ändringar 
     2017-06-14: godkändes utan ändringar 

5. Beslut om kandidater till SSDV viltspårtävling
Beslut 
Att: Peter Öhman med Dragon Av Amimir SE55436/2015 och Malin Fornander 
Lautin Cvok Eso SE15802/2016 ska representera klubben i KM. 

Monica Öberg med Hedi Biela Studna SE58784/2014 kommer även att 
representera klubben enligt tidigare beslut i styrelsen då ekipaget vann 
föregående års klubbmästerskap i viltspår. 

Att: klubben bekostar anmälningskostnaden och avgiften till SSDV, 360 
kr/ekipage. 

Lottie mailar in representanterna till SSDV samt tar kontakt med aktuella 
ekipage. 

6. Hägnträning, Axtorp
Mötet diskuterar ett samarbete med träningsdag med Axtorp tillsammans med 
Peter Ekeström under våren 2018. 
Lottie tar en kontakt med Axtorp och Peter Ekeström för att inleda dialog kring 
hur en träningsdag skulle kunna se ut. 



7. Övrigt
a. Diskussion i sociala medier angående rasen 
Mötet diskuterade kort angående diskussion om rasen i sociala medier. 

b. Avelskonferens 
Björn har varit i kontakt med SKK angående ekonomiska medel till 
avelskonferens. 

c. Hägntest och viltspår i september 
Inga anmälningar har inkommit ännu. 900 kr/släpp inklusive spårskalltest. 
Mötet diskuterar antalet viltspår och anlitande av domare. 
Anmälan ska vara bindande. 
Beslut 
Att: klubben står för resekostnaden till domarna för viltspår. 
Att: priset för deltagande hund på viltspår blir 500 kr enligt den avgiften som 
domaren tar ut. Betalas på plats. 

Daniel pratar med Ulf angående att skicka ut information till medlemmarna så 
snart som möjligt. 

d. Klubbjakten Boxholm december 
Mötet diskuterar antalet dagar som klubben ska arrangera klubbjakten. 
Priset 1250 kr/dag under förutsättning att det blir minst 15 anmälda. 
Övernattning tillkommer till priset. 
Daniel kommer att tillfråga Lars Niklasson om han kan ställa upp som kock, han 
får då jaga gratis som tack för insatsen. 

Daniel skriver ett utkast till styrelsen med förslag till formulering. 

8. Nästa möte
Torsdag 24:e augusti, kl 18:30

9. Mötet avslutas

 
Protokollet justeras:

______________________________ ______________________________
Daniel Simon (ordf.)
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