
Protokoll för ordinarie styrelsemöte för Svenska Slovensky 
Kopovklubben 20-11-30 
Närvarande:
Lottie Norén 
Tony Johansson 
Emil Andersson
Per Franzén
Jonas Feldin
Ivan Hjortbrandt
Rolf Tibbe Sandberg del av tid

Delges närvarande samt:
Ulf Ekström 
Lars Niklasson 

1. Mötet öppnas 
Lottie Norén hälsar deltagarna välkomna

2. Val av ordförande sekreterare och justerare 
Lottie Noren valdes till mötets ordförande
Jonas Feldin valdes till mötes sekreterare
Tony Johansson valdes till att justera protokollet

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Jonas föredrog föregående protokoll som godkändes av mötet.

4. Inkommande och utgående handlingar 
Inkommande 
Anmälningar till jaktprovsdagar har inkommit 3 st i dagsläget.

Utgående 
Skrivelse till SKK med förfrågan gällande krav för HD index 
Fråga till SKK gällande förtydligande av försäkringsfrågor vid personskador i samband med 
aktiviteter 

5. Uppdateringar av hemsidan 
Ulf har lagt in de nya länkarna till SKK och det verkar fungera som det ska vad det verkar.
Det som ligger lite efter är uppläggning av årsmöteshandlingar och protokoll på hemsidan. 
Namn i valberedningen måste uppdateras bl 



Alla i styrelsen uppmanas att gå igenom hemsidan och kolla under alla flikar vad som behöver 
ändras och uppdateras till nästa möte.

6. Avelsrådet 
Förslag: att Avelsrådet tar kontakt med uppfödare som tidigare tagit kullar på 
avelsrekommenderade hundar för att undersöka hur planeringen ser ut inför kommande år 
2021 med anledning av de förfrågningar som inkommer till klubben.
Emil i avelsrådet åtog sig att ringa runt och kolla bland de rekommenderade uppfödarna vilka 
som har någon har. 
Under 2020 har det fötts 4 kullar varav ingen är rekommenderad.
Emil har pratat med Glenn som skulle ha någon kull till våren om det går som det ska. 
Carina Andersson har sagt att hon är intresserad men behöver komma till skott att göra 
hägntest och spårskallprov.

7. Jaktprovsdagar 
Peter Koch är kallad till den 6/12 för jaktprov i Fastarby.
Patrik Hillberg och Martin Larsson skall kallas till den 16/1 för prov i Fastarby (Stockholm).
Jonas F kontakter dom som skall gå den 16/1 2021 och bekräfta att det är bokat.
Domare är ordnat till dessa bägge dagar.
Mikael Larsson måste bestämma datum och Rolf/Emil håller kontakten och stöter på så att vi 
kan kolla upp domare.

8. Årsmötet
Utifrån rådande förhållande med covid -19 kan vi behöva förbereda för att genomföra 
årsmötet på distans. SKK har tagit fram instruktioner och riktlinjer för hur det kan genomföras. 
Förslag att utse en person som läser in sig på vilka krav som föreligger och hur man ska gå 
tillväga för att genomföra ett digitalt årsmöte. 
Årsmötet skall hållas innan april månads utgång enligt stadgarna och det skall utlysas 21 dagar 
innan med möjligt att söka dispens hos SKK om att lägga det senare.
Vi får kolla och förbereda för att hålla ett alternativt möte på distans. 
JF kollar till nästa möte hur detta skall gå till rent praktiskt och redogör för det till nästa möte.

10 april är sista dagen för att lämna in motioner till SSDV´s årsmöte.

9. Beslut om dispens för krav om utställningsresultat efter 24 månader 
Då det i dagsläget inte finns möjlighet att ställa ut eller få sin hund exteriörbedömd behöver 
styrelsen fatta beslut om eventuella dispenser för hund som ej har ett lägst very good efter 24 
månaders ålder. Ett exempel att titta på (Hunddata) är hunden SE57646/2017 som förutom de 
meriter som finns dokumenterade där också har genomgått klubbens hägn- samt 
spårskallprov. Hunden kommer att starta på jaktprov i januari månad. Hunden har uppfyllt alla 
kriterier så långt med undantag för utställningsresultat efter två års ålder. 
Styrelsen beslutar i likhet med många andra rasklubbar och att tills andra rekommendationer 
kommer från SKK så skall dispens kunna ges till hundar som inte utställningsresultat fram till 
sista maj 2021 med motivering att många kan ha väntat och nu har inga utställningar har 
kunnat hållits under lång tid med anledning av Covid-19. Övriga meriter skall då vara 
uppfyllda.



10. Drevblankett/enkät 

Ivan delade i oktober en blankett som används av Svenska Griffon Fauve de Bretagne, en 
annan klubb under SSDV, som vi skulle kunna använda oss av vid ett utskick till medlemmarna. 
Ivan får i uppdrag att kolla med om hur de använt denna och vilket gensvar de fått av sina 
medlemmar tills nästa möte.

11. Övriga frågor 
Nästa möte 14 december kl 1930.

12. Mötet avslutas 
Lottie mötets ordförande, avslutade mötet,

2020-11-30

Mötes ordförande Justerat av 

Lottie Norén Tony Johansson  

Jonas Feldin 

Sekreterare
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