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Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte 2021-06-21 för Svenska Slovensky 
Kopovklubben 

Närvarande: Rolf Sandberg, Lottie Norén, Per Franzén, Tony Johansson, Ivan Hjortbrandt, Lars 
Niklasson, Robert Bruus 

Ulf Ekström och Jonas Feldin meddelat förhinder 

1. Mötet öppnas av Tibbe. 

2. Val av sekreterare och justerare
Lottie valdes till sekreterare och Robert till justerare 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes utan ändringar. 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
210524 godkändes utan tillägg. 

210524 samt konstituerande protokoll (till kommande möte) 

5. Inkommande och utgående handlingar 
Inkommande
Information från Svenska Brukshundsklubben gällande träningsverksamhet från 1/6 
Att: till handlingarna 
Annonseringsintressent till Kopovbladet 
Har annonserat i det senaste numret av Kopovbladet 
Information från SKK angående kampanj om att stoppa hundsmuggling 
Att: till handlingarna  
Information från SKK att minska smittspridning i samband med hundutställning
Att: till handlingarna  
Inbjudan till SSDV spår-SM 8 augusti 2021 
Att: punkten hanteras på dagens möte 

6. Rapport från digital föreläsning med Emelie Dunger  
Till föreläsningen var det ett 30-tal personer anmälda, 22 stycken loggade in och 
deltog under föreläsningskvällen. 
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Det var många bra och intressanta frågor som ställdes under kvällen till Emelie och 
många deltagare var nöjda. 
Styrelsen diskuterar att bjuda in övriga SSDV rasklubbar till kommande träff i augusti 
som då kommer 

7. Beslut om hägnträffar efter omröstning 
Efter föregående styrelsemöte beslutade vi att göra en omröstning på klubbens 
Facebook sida gällande vilka hägn som det finns intresse bland medlemmarna att 
klubben arrangerar en hägnträff. 
Resultat som följande: Almunge 21 röster, Mamima 16 röster, Axtorp 13, Älgsjön 7 
röster, Agusa 6, Jensens 3 röster, Ronneby 2 röster 
Beslut 
Att: klubben kommer att arrangera hägnträffar i Almunge, Mamima samt Älgsjön 
Att: Lars och Jonas är ansvariga för arrangemang i Almunge 
Att: Tibbe och Ivan är ansvariga för arrangemang i Älgsjön (förslag 25 el 26/9)

8. Beslut om unghundsmönstring samt eventuell exteriör bedömning 
Det finns ett antal medlemmar som har meddelat sig intresserade av 
unghundsmönstring samt exteriör bedömning. Några av hundarna som startades 2020 
behöver återkomma för att göra om testningen i hägn. 

Styrelsen diskuterar de förutsättningar som behöver finnas för att kunna uppfylla 
kraven för att genomföra exteriörbedömning. 
Styrelsen kommer att undersöka möjligheten att ta hjälp av annan medlem som har 
ringsekreterarkunskap eller motsvarande enligt SKK`s kriterier. Kontakt behöver även 
tas med SSDV med information om att klubben avser att arrangera en 
exteriörbedömning. Lottie tar kontakt med SSDV samt SKK utställningskommittén.  

Förslag till datum: 18 september, Lottie tar kontakt med Mamima för att undersöka 
datum samt tillgång för utrymme att genomföra exteriörbedömning. 

9. Beslut om uttagning inför SSDV´s viltspårs SM 8 augusti 2021 
Mötet diskuterar hur klubben ska arrangera sin uttagning. 
Beslut 
Att: hund som deltar som representant från SSKK ska ha som lägst ett godkänt 
anlagsprov i viltspår. 
Att: uttagningen kommer att ske som föregående år genom att medlemmarna får 
skicka in intresseanmälan samt att bifoga spårprotokoll. 
Att: deltagande medlem får stå för anmälningsavgift om omkostnader på egen hand. 

Lottie efterfrågar kostnad samt plats av Thomas Possman. När informationen är på 
plats publicerar vi informationen på Facebook och klubbens hemsida.
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10. Avelsrådet 
a. Aktuella kullar 

Genomgång av genomförda parningar och tilltänkta sådana. Inga förfrågningar har 
inkommit till klubbens avelsråd gällande att para. En förfrågan har inkommit 
gällande intresse av att köpa tikvalp samt förfrågan om import och hur man går 
tillväga. 

b. Lista med hundar som påbörjat meritering under 2020, återkoppling från 
föregående möte. 
Lottie har varit i kontakt med de hundar som har påbörjat meritering under 2020. 
Uppföljning vidare. 

11. MAR tävlingen i Slovakien 
Ivan Hjortbrandt är tillfrågat men har tackat nej. 
Förfrågan kommer att ställas till Anderas Rylander. 

12. Val av arbetsgrupp för strategi gällande att öka kunskap kring RR samt RR-prov 
Mötet diskuterar framtagandet av en strategi för att öka kunskap samt antalet starter 
på RR-prov fram till år 2025. 
Arbetsgruppen som kommer att ta fram ett förslag till styrelsen är Tibbe Sandberg, 
Lottie Norén samt Robert Bruus. 

13. Övriga frågor 
a. Länken till valpmedlemsskap på hemsidan 

Behöver tas bort och ersättas med en länk angående provmedlemskap för 
personer som tidigare inte varit medlemmar i klubben. Lottie pratar med Ulf. 

b. Mentaltester/BPH 
Samtal om mental- och BPH tester. Vi funderar kring frågan och om det kan vara 
en lämplig aktivitet till våren 2022. 
Information om det positiva med att genomföra BPH och mentaltester via en 
artikel i Kopovbladet för att öka kunskapen hos hundägaren om den egna hunden. 

c. Information gällande arbetet med revidering av jaktprovsregler 
Tibbe föredrar kort arbetet i SSDVs arbetsgrupp gällande revideringen och det nya 
förslaget som kommer att lämnas som förslag till beslut till Jakthundskommittén i 
juni månad. Mycket av diskussionerna har handlat om den teknikutvecklingen som 
finns att tillgå och på vilket sätt som det kan användas under jaktprov. 
Om teknikdelarna godkänns så kommer dessa att utvärderas efter en bestämd 
tidsperiod. 

14. Nästa möte 



4

23 augusti kl 19.00 via videolänk i vanlig ordning. 

15. Mötet avslutas av Tibbe. 

_______________________                               ___________________________

Rolf Sandberg mötesordf.                                     Robert Bruus justerare 

________________________

Lottie Norén sekreterare 
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