
Protokoll för ordinarie styrelsemöte Svenska Slovensky Kopovklubben 

2020-06-30 

Närvarande: 

Rolf Sandberg (från punkt 7) 
Tony Johansson 
Lars Niklasson (del av tid)
Lottie Norén
Per Franzén
Jonas Feldin
Emil Andersson
Ivan Hjortbrandt

Frånvarande:  

Ulf Ekström 

1. Lottie hälsar i Rolf´s frånvaro medlemmarna välkomna.

2. Till sekreterare valdes Jonas Feldin och att justerare mötet valdes Emil

3. Föreslagen dagordning antogs

4. Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes
Lottie tog upp frågan om vi skulle sudda vissa känsliga uppgifter som i det senaste 
uppgifterna om hägn och det antogs av styrelsen enhälligt.

5. Inkommande och utgående handlingar 
Inkommande:
Från SKK gällande förlängd tid för mankhöjdsmätning i samband med utställning 
Tiden går ut för detta med anledning av COVID-19 är meddelat till 2021-12-31.

Svar från jakthundskommittén gällande krav för godkända vildsvinshägn (anlagstest) 
-De kontrollerar att de har gällande tillstånd och utformning/lämplighet av hägnen 
avseende vegetation mm för testen.

Game fair har inkommit via mail med besked att mässan flyttas till nästa år och 
förläggs då till Sko Kloster.



Utgående: 
Inga utgående handlingar

6. Arbetsgrupp för urval till SSDV´s SM i spår 
Lottie föreslog att vi adjungerar några i styrelsen får i uppdrag att utvärdera 
inskickade provresultat och utse deltagare (3 ekipage). Per, Lars och Emil utsågs att 
hantera detta. Emil får i uppdrag att kolla mailen till slutdatum 10/7. Provet går den 
8/8 så det måste därefter ske en snabb utvärdering
Endast Adam Flodqvist är den enda som skickat in ansökan om att få delta till dags 
datum.

6. Diskussion om RAS och kriterier för avelsrekommenderade hundar 
Krav om ED-röntgen skall införas för hundar födda under 2020 för att de skall föras 
upp på avelslistan. (Övriga krav gäller fortfarande, se vidare dispenser) 
Hundar godkända före 2020 för avel ligger kvar utan krav på ED-röntgen men med 
markeringen att den är godkända med de gamla reglerna.

Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att få fler unga hundar att starta på 
klubbens spårskallprov samt hägntest, den så kallade ”unghundsmönstringen”. I 
dagsläget har vi ett problem med få meriterade hundar och särskilt antalet tikar. Mötet 
diskuterade spårskallprovet. Skall bedöms i dagsläget på två sätt, antingen via 
klubbens spårskallprov eller i samband med jaktprov. En bedömning av skallet är en 
viktig del för att kunna se till bra sammansättning av en tik och en hane. Enligt 
nuvarande krav ska en av två i parningskombinationen bedömas skalla på löpa. Det är 
genom bedömningssituationer som vi tillsammans med hundägaren kan fortsätta 
diskussionen samt följa en hund som kan vara av intresse för avel på sikt. Dock är det 
särskilt viktigt att vi får fram fler tikar. 

7. Rapport från SSDV´s fullmäktige 
Beslut fattat att det kommer att ske ett fullmäktige möte först den 2/8 2020. Lottie 
undersöker om Björn Esplund har möjlighet att delta via videolänk. 

9. Arrangemang av jaktprov under kommande säsong 20/21 
Frågan lyftes om vi har möjlighet att från styrelsen arrangera något gemensamt 
jaktprov.
Tillgång på marker och storlek på marken diskuterades. 
Ivan har kontakt med en markägare utanför Nybro som har 750 ha som skulle kunna 
vara ett alternativ och ev har de en domare på gång där nere. Ivan kollar ersättning 
och om de har möjlighet att ställa upp med marken 2 dagar i rad. 

En offertförfrågan skickas till Boxholm ang ett nytt tvådagarsarrangemang. Lottie tar 
den kontakten.

Jonas har tillgång till 1550 ha ca 40 min norr om Stockholm som vi kan ha som 
reservplan.



10. Mötestider för hösten 2020
Måndagar är förslaget då SSDV inte har möten den dagen.
Jonas föreslog att man köra mötena på Teams eller via Zoom. Lottie föreslog att vi 
kallar nästa möte via något av dessa. JF forskar i vilket alternativ som kan vara 
lämpligast. 
Rolf får återkomma med förslag för mötestid i augusti.

11. Övriga frågor 
- Kepsarna 
Tony har fått kepsarna och föreslår att vi tar 110.-/st + frakt vilket styrelsen antog 
detta förslag. Information om försäljning av kepsar ska förmedlas på hemsida och via 
Facebook gruppen samt kommande nummer av Kopovbladet. 
- Bidrag 
Patrick Hillberg valde att inte släppa sin hund på hägnprovet men vill gärna släppa sin 
hund igen. Förslaget är att klubben står för halva ersättningen för ett hägnsläpp ca 
550 kr

12. Mötet avslutas 

_____________________       _________________________         __________________

Lottie Norén                                 Jonas Feldin                                        Emil Andersson

Mötesordförande                        Sekreterare                                         Justerare 
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