
Protokoll fört ordinarie styrelsemöte för Svenska Slovensky 
Kopovklubben 2021-10-25  
Närvarande: 

Rolf Tibbe Sandberg del av tid                     Frånvarande: Ulf Ekström  
Tony Johansson          Lars Niklasson 
Jonas Feldin Ivan Hjortbrandt
Lottie Norén Robert Bruus
Per Franzén

 

1. Mötet öppnas 
Mötet öppnades och Lottie valdes till mötets ordförande

2. Val av sekreterare och justerare 
Jonas Feldin valdes till sekreterare för mötet och Tony Johansson valdes 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll med ändring av att det står att Tony 
Johansson skulle justera protokollet vilket inte stämde med mötesbeslutet att det var 
Robert som justerade protokollet 

5. Inkommande och utgående handlingar 
Inkommande 
Information från SKK gällande spärren icke hänvisning 
Lottie informerade om möjligheten att meddela en kennel som inte följer klubbens 
regelverk att få spärren icke hänvisning och därmed får de inte delta i SKK´s register 
och hemsida 

Beslut från SKK Disciplinnämndens sammanträdde 210917 
Protokoll från Disciplinnämndens sammanträde är översänt till styrelsen.



Förfrågan om valphänvisning 
Per tar i kontakt med Daniel Rundberg ang kommande kullar och lite allmänna råd 
kring valpköp.

Faktura Almunge hundcenter 
Tony har betalt fakturan och fått in betalningar från deltagarna.

Utgående 
Förfrågan till SSDV gällande vårens jaktmässor 2022 samt om officiell utställning 
kommer att arrangeras. Svar inkommit och förmodligen utställning på Skokloster maj 
2022. 
Anders Widesson har svarat lite vagt att det blir en jaktmässa på Sko Kloster och att 
SSDV planerar delta. Mer information skall komma från SSDV om samordning mm.

6. Jaktprovsdagarna 
6 st har anmält intresse varav 2 st gärna vill gå mer än ett prov och en person har två 
hundar så det innebär 9 starter. Lottie sammanställer listan på ansökningar och skickar 
ut till styrelsen så får vi se lite hur vi kan lägga upp det geografiskt.
Marker vi har att tillgå:
- Munkedal i Bohuslän- Per följer upp och kollar vilka datum som kan vara aktuella.
- Finneröja- Vargläget har förvärrats på den tilltänkta och Robert Bruus har ställt 

frågan till ytterliggare en markägare om vi kan få tillgång till en mark Säby på 
gränsen mellan Värmland och Västra Götaland så vi får avvakta svar. Lottie stöter 
på Robert om han kan få ett datum efter 10 december. 

- Patrik Hillbergs mark i Norra Uppland och där han tänkt starta själv och om det 
finns intresse så kan vi starta en hund till samma dag där. 

- Jonas kan ordna med marker runt Stockholm. Erik Viklund skall vi försöka få starta 
igen då han gått igenom alla övriga prov.

7. Övriga frågor 
Mamima- vi har fått fakturor + moms och vi får ingen återkoppling på skrivelsen där vi 
påtalat detta att det inte var det som vi tidigare var överens om. 
Det är ingen idé att driva frågan vidare så vi lägger ner ärendet men tar till oss att vi 
måste dubbelkolla priserna så att vi inte går på en mina igen.

Jonas väckte frågan om att öka intresset kring klubben och stärka klubbens varumärke 
med hemsidor och utskick mm
Jonas skriver ett PM med sina tankar kring detta och skickar ut innan mötet.

8. Nästa möte 
22 november 19.00 



9. Mötet avslutas 
Mötets ordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse.
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