
Ordinarie styrelsemöte 

Svenska Slovensky Kopovklubben                                     2019-07-10 

Närvarande: Daniel Simon, Lottie Norén, Tony Johansson, Emma Olsson, Ulf Bodén, Adam Månsson, 
Per Franzén och Rolf Sandberg 

Ulf Ekström meddelat förhinder 

1. Mötet öppnades av Daniel. 

2. Lottie valdes till sekreterare och Per till justerare för dagens möte. 

3. Dagordningen för mötet godkändes utan justeringar. 

4. Föregående protokoll godkändes utan ändringar. 

5. Ekonomi 
Tony föredragande, sammantaget ser resultatet bra ut för klubbens ekonomi. En faktura från 
Mamima saknas på 1800 kr i det redovisade resultatet. 
De medlemmar som deltagit på mässor och andra arrangemang under våren har rätt till 
ersättning 100 kr/dag. Lottie informerar dessa personer om den möjligheten samt sänder en 
blankett att fylla i och sända åter till klubben. 
Medlemsantalet är vid dagens datum 70 stycken samt 5 valpmedlemsskap. Ytterligare 
valpmedlemsskap ska vara på ingång till klubben. 
Mötet diskuterade möjliga vägar för att öka upp medlemsantalet tidigare under 
verksamhetsåret. 

6. Avel
Sammanfattning av kontakter med eventuella valp- och/eller intressenter av vuxna hundar. 

7. SSDV Viltspår augusti 2019 
Klubbens utvalda ekipage är anmälda till SSDV. Lottie har pratat med reserverna, i dagsläget 
har klubben en reserv som visat intresse att ställa upp om det blir en plats ledig. 
Den ekonomiska kompensationen från klubben gäller domararvodet. Lottie frågar Magnus 
Ringqvist om han kan vara ekonomisk mellanhand även i år. Om klubben får sända ytterligare 
ekipage utöver de fyra som nu är aktuella, får enskild medlem stå för sitt domararvode. 



8. Hägntest 
Enligt information till Tony kommer arbetskommittén från SSDV gällande det nya hägntestet 
att träffa jakthundskommittén (SKK) under hösten för att visa samt diskutera innehållet i 
hägntest för de vildsvinsdrivande raserna. 
Mötet diskuterade vidare förutsättningar för att använda andra hägn för klubbens egna 
hägnprov samt spårskalltestet. 

9. Marker för jaktprov under kommande säsong 
De aktuella markerna som varit uppe till diskussion i Kalmar län kan först lämna besked 
under hösten. 
Beslut 
Att: Daniel tar en kontakt med Boxholms skogar och efterfrågar offert 

10. Övriga frågor 
a. Sunne jaktmässa 2-3 augusti 

Ingen av styrelsens medlemmar har möjlighet att närvara på mässan. Emma ställer 
frågan på Facebook om det finns medlemmar som är intresserade att stå i monter 
för klubbens räkning. 

b. Viltspår 
Emma undersöker möjligheten att arrangera ett tillfälle i Kalmar län med 
viltspårdomare för bedömning av anlag och öppenklass. 

11. Nästa möte
21 augusti kl 19.00 

12. Mötet avslutades 

_____________________________                                      ______________________________

Ordförande för mötet                                                                Justerare för mötet 
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