
Styrelsemöte för ordinarie styrelsemöte Svenska Slovensky 
Kopovklubben 20-10-26 
Närvarande:
Lottie Norén 
Tony Johansson 
Emil Andersson
Per Franzén
Jonas Feldin
Ivan Hjortbrandt valdes att vi omröstning ersätta ordinarie som ej närvarar på mötet
Lars Niklasson 

Delges närvarande samt:
Ulf Ekström 
Per Franzén
Rolf Tibbe Sandberg 

1. Mötet öppnas 
I Rolfs frånvaro så hälsade Lottie deltagarna välkomna valdes av mötet att vara ordförande för 
mötet.

2. Val av sekreterare och justerare 
Jonas F valdes till sekreterare och Lars valdes att justera protokollet

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes och fastställdes. 

4. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll föredrogs av Lottie och godkändes av mötet 

5. Inkommande och utgående skrivelser 
Inkommande 
Intresseanmälan till jaktprov 
Martin Larsson och Patrik Hillberg har anmält intresse att gå jaktprov via mail. 
Peter Koch har skrivit på facebooksidan att han är intresserad. Jonas tar kontakt med honom 
för att följa upp vilken hund han tänker anmäla.



Mail från internationella Kopovklubben (diskuteras på punkt 9), vidarebefordrat till er 
Det internationella mötet har pg a Covid-19 ställts in.

Utgående

6. Uppföljning jaktprov 
Tre personer har anmält intresse, Martin Larsson, Patrik Hillberg och Peter Koch räknar vi med 
att de startar varav Patrik och Peter vill gå i Stockholmstrakten.
Vi kollar marker och datum så att detta spikas inom kort.
Emil kollar upp om han kan lösa en mark i Västra Götaland och återkommer.
Påminnelse på Facebooksidan fixas av Lottie under nästa vecka.
Hemsidan måste uppdateras ang denna möjlighet via Ulf. Emil tar detta med Ulf så att det blir 
gjort denna vecka.
4 alt 6/12 skulle kunna vara alternativa datum för Prov på Fastarby för 2 dagar
Ulf´s kontakter på mark och vilka datum som kan vara aktuella.
Lottie tar en kontakt med Anders Wideson och kollar att det finns domare tillgängliga.
Ivan tar kontakt med Jocke som har en parning på gång med Glenn om han kan tänka sig gå 
ett prov med sin hane som är duktig

7. Uppföljning försäkringsfrågor i samband med klubbarrangemang 
Lottie har kollat på SKK´s hemsida ang försäkringar och har inte hittat något som är aktuellt för 
oss som går att läsa sig till men Lottie kontakter Fredrik Bruun på SKK som är kontaktperson 
för rasklubben. 
Klubben måste förmodligen teckna en separat försäkring
Lottie mailar frågorna till Fredrik så att vi får ett svar vad som gäller för arrangemang som 
klubben står för.

8. Skrivelse till SKK gällande HD index (bilaga till kallelse samt länk till SKK om HD index) 
Bifogat förslag på skrivelse som gick med kallelsen till detta möte godkändes utan ändringar 
och Rolf får i uppdrag att skriva under och skicka in skrivelsen till SKK.

Mer information om HD index finns att läsa på SKK´s hemsida 

9. Sammankomst i Slovakien december 2020 
Är enligt besked från Ulf inställd och som det verkar kommer detta inte heller genomföras 
digitalt.
Tony har skickat en skärmdump på IBAN till Ulf för utbetalningen från det internationella 
förbundet om 132,03 €- 
Ulf skickar detta vidare till internationella förbundet.

10. Kopovbladet 
Lottie och Lars behöver lite hjälp inför kommande nummer som ska ges ut i december. 
Fördelning av artiklar/intervjuer att göra.
Lottie och Lars vädjar om lite fördelning och Lars har gjort en lista med innehåll om ett förslag 
till arbetsfördelning.



Lars skickar ut denna via mailen.
Glenn var iväg till Tyskland på den stora Kopovträffen och han vill gärna skriva några rader om 
detta och har lite bilder. 

En intervju med någon medlem av allmän karaktär är ett förslag. Förslag på person efterlyses 
som kan vara av intresse att intervjua.

11. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades.

12. Nästa möte 
30 november kl 1930

13. Mötet avslutas 

Stockholm 2020-10-26

Ordförande för mötet Justeras av 

Lottie Norén Lars Niklasson

Sekreterare för mötet

Jonas Feldin
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