
Protokoll för ordinarie styrelsemöte för Svenska Slovensky 
Kopovklubben 2021-01-18 
Närvarande:
Lottie Norén 
Tony Johansson 
Jonas Feldin
Lars Niklasson 
Emil Andersson 
Rolf Tibbe Sandberg 
Ivan Hjortbrandt 

Delges närvarande samt:
Ulf Ekström

Per Franzén

1. Mötet öppnas 
Rolf hälsar deltagarna välkomna

2. Val av sekreterare samt justerare 
Jonas Feldin valdes till sekreterare
Ivan Hjortbrandt valdes att justera protokollet 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna

4. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes av mötesdeltagarna med rättning av datumet 
som blev fel. Nytt läggs upp och signeras.

5. Inkommande och utgående skrivelser 
Inkommande

- Ansökan om avelsrekommendation (se punkt 9) 
- Mail från medlem om avliden hund – till handlingarna 
- Medlemsstatistik från SKK informerar löpande om medlemmar mm.
- Förfrågan om deltagande vid Swedish Game Fair 



             Utgående 

 Svar ang kontaktuppgifter skickas till Swedish Gamefair
 Övriga skrivelser kräver inga svar och läggs till handlingarna

6. Ekonomi 2020 
Balans- och resultatrapport per 2020-12-31 föredrogs och inget direkt nytt från 
föregående möte har tillkommit. Resultatet blev några tusenlappar bättre än 
budgeterat.
Inga frågor kring resultat- och balansräkning framfördes på mötet.
Mötet fastställde utskickad resultat- och balansräkning och Tony skickar detta till 
revisorerna.

7. Årsmötet 2021

a. Datum samt form- med nuvarande utveckling på Covid-19 så är det mötets samlade 
uppfattning att det lutar åt att ha ett årsmöte digitalt. SKK har ett möte 2021-01-29 där de 
skall uppdatera sina rekommendationer kring årsmöten.
Lottie skickar ut länken till SKK´s sida där alla alternativen som finns kring årsmötet finns 
redovisade så får alla läsa på till nästa möte. 

b. Fördelning av årsmöteshandlingar 
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning- vem som gör vad tas på 
nästa möte.

8. RR-prov
Rolf har pratat med Anders Widesson ang detta och frågan blir allt mer aktuell med 
tanke på bland annat en artikel i Svensk jakt härom veckan.
SSDV´s uppfattning är att vi bör göra liknande som Nivernais-klubben och att vi tar 
fram en skrivelse där vi framhäver vikten av att göra RR-prov och träna hundarna till 
rådjursrenhet vid löshundsjakt. Rolf kollar på ett utkast för detta.
Detta skall sedan läggas upp på hemsidan.
Styrelsen är överens om att detta skall marknadsföras hårdare under kommande år.

9. Avelsfrågor
a. Beslut om ansökan för avelsrekommendation (se bilaga) 

Kompletteringar begärs in för bägge hundarna innan vi fattar ett beslut.
Rolf kommer också att ta ett samtal med de sökande och uppmana dom att göra 
ytterligare jaktprov för att få en klarare bild över lämpligheten för hundarna att gå 
i avel.

b. Arbete med uppdatering av listan med avelsrekommenderade hundar pågår via 
Lottie och Rolf men det är lite kvar att ta reda på information kring avlidna hundar 
mm. 

10. Övriga frågor



11. Nästa möte och punkter på nästa möte att diskutera

- Diskutera närvaro på planerade mässor. Lottie skickar frågan till SSDV vilken 
eller vilka de tänker delta på så fattar vi beslut efter nästa möte.

12. Mötet avslutas 
Rolf tackade mötesdeltagarna för visat intresse.
Nästa möte återkommer Lottie om inför våren och återkommer med förslag.

2021-01-18

Mötes ordförande Justerat av 

Rolf Sandberg Ivan Hjortbrandt  

Jonas Feldin 

Sekreterare 
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