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1. Mötet öppnas
Rolf hälsade mötesdeltagarna välkomna

2. Val av ordförande, sekreterare och justerare 
Mötet valde Rolf till mötets ordförande
Jonas valdes till sekreterare
Per valdes att justera protokollet

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes av mötet.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll.

5. Handlingar till klubben 
Inkommande
- Medlemsrapporter från SKK 

10 nya medlemmar under februari månad. 82 medlemmar totalt jmf med 77 under 
förra året.

- Anmälningar till årsmötet 
Det droppar in anmälningar i sakta mak. Påminnelse kommer att gå ut inom kort.



Utgående 
Inga utgående skrivelser.

6. Årsmötesförberedelser 
a. Bokning av lokal 

Elite skall 3648.- + moms och Lottie har skickat frågan till Scandic också och de har 
lovat att återkomma.
Lokalen bör bokas från 1000-1600. När vi bestämt lokal.

b. Teknikförberedelser och röstning under årsmötet 
Vi får kolla upp vad vi behöver för teknik för att styrelsen skall kunna sitta och 
höras samtidigt. Tibbe kollar med sitt jobb om han kan låna utrustning för detta.

c. Verksamhetsberättelse 2020
Med vissa mindre justeringar så godkändes verksamhetsberättelsen. Lottie justerar 
och skickar ut en sista sväng.

d. Styrelsens förslag till årsmötet (dispenser, valpmedlemsskap) 
Styrelsens förslag blir att ge alla nya kopovägare ett provmedlemskap under 1 år. 
Detta skall då gälla för dom som inte varit medlemmar under de senaste 10 åren.

Dispenser
Med ändring av kriteriet att skall dispens kunna ges, skall hund för med C-höft 
utöver ha genomgått alla ställda kriterier om prov och utställningar ha genomgått 
SSDV´s jaktprov för drivande vildsvinshundar med 1:a pris som resultat.
Hunden får då inte paras med en individ som inte har A-höfter och godkänd ED och  
gäller då för en specifik parning dvs för den tilltänkta parningen skall en hund som 
uppfyller de senare kriterierna med A-höfter och godkänd ED-O vara tillgänglig.

e. Verksamhetsplan 2021
Vi diskuterade vissa justeringar kring formuleringar som förs in.

f. Budget 2021 
I budgeten tillförs medel för att 15 hundar skall kunna gå unghundsmönstring 
subventionerat.
Kostnad för årsmötet höjs till 8 kkr i och med kostnader pga corona som medför 
kostnader. 
Annonsintäkter till kopovbladet ska vi försöka öka under året.

g. Motion till SSDV´s fullmäktige 
Inget beslut fattades kring motion till fullmäktige.

7. Årets prestation 
Styrelsen får fundera vidare då inget förslag förelåg på mötet att ta ställning till.



8. Förberedelse av kalendarium 
a. Unghundsmönstring (förslag 24 april) 

Unghundsmönstring beslutades att om Mamima kan ta emot oss den 24 April så 
kör vi enligt reglerna kring Covid 19 kring antal deltagare.

b. Digitala träffar jaktprovsregler (förslag första halvan av maj)
Vi kollar upp möjligheterna kring detta.

9. Övriga frågor 
Hemsidan ska uppdateras med länk till SSDV´s sida där man kan läsa om RR-prov och 
övriga jaktprov så att man lätt hittar dit och hur man hittar domare som kan döma 
respektive prov.
Sista datum för anmälan till mötet skall meddelas medlemmarna via våra 
informationskanaler att detta är den 10 april.

10. Nästa möte 
Den 12 april kl 1930 

11. Mötet avslutas 
Rolf tackade mötesdeltagarna för visat intresse

Mötets ordförande Justerat av 

Rolf Sandberg Per Franzén  

Jonas Feldin 

Sekreterare 
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