
Protokoll ordinarie styrelsemöte för Svenska Slovensky Kopovklubben 
21-08-23 

Deltagare:

Lottie Norén
Jonas Feldin 
Lars Niklasson
Robert Bruus
Per Franzén
Ivan Hjortbandt 
Tony Johansson 
Rolf Sandberg (del av tid)

Distribueras till närvarande :
Ulf Ekström 

1. Mötet öppnas 
Mötets ordförande Lottie Norén hälsade mötesdeltagarna välkomna

2. Val av sekreterare och justerare 
Mötet valde Jonas Feldin att föra protokoll och Robert Bruus  att justera protokollet 
jämte mötesordföranden.

3. Godkännande av dagordningen 
Mötet godkände dagordningen utan tillägg. 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll 
Mötet godkände föregående mötesprotokoll utan ändringar. 

5. Inkommande och utgående handlingar 
Anmälningar till hägnträffar är det som inkommit förutom div information från SSDV.



6. Information SSDV´s fullmäktige
Jonas redogjorde kort över innehållet på årsmötet. Mötet genomfördes utan större 
diskussioner och mötet beslöt bl a att sänka medlemsavgiften med 50% / medlem i 
respektive rasklubb. JF skriver en kort resumé och bollar den med Rolf så att vi får ned 
några rader till Kopovbladet.

7. Uppföljning av inplanerade aktiviteter 
a. Unghundsmönstring 18 september 

Det har varit stort intresse som vill göra en exteriör bedömning. Lottie har inte 
sammanställt antalet totalt men det är fler som vill göra exteriör bedömning (ca 10 
st) än unghundsmönstringen. 
Det har varit problem med att få tag i domare för exteriörbedömning som bor i 
närområdet till Mamima men i värsta fall får vi ta någon till en större kostnad då 
styrelsen vill ha fler hundar som kan gå vidare till aveln i enlighet med tidigare 
beslut. Vi jobbar vidare med att försöka få tag i domare och får senast 31/8 
meddela de anmälda om vi inte löser frågan med domare.

b. Digital informationskväll om jaktprov 19 september 
Anders Widesson har föreslagit datum enligt ovan och Posavski Gonic-klubben har 
anmält intresse att samköra. 

Inga anmälningar har inkommit än så länge och Lottie håller i sammanställning av 
mailadresser. 

Jonas tar kontakt med Posavski Gonic-klubben för att samordna detta med deras 
ordförande.

c. Jaktprovsdagar 21/22 
Det har kommit in några intresseanmälningar redan. 
De som gjort unghundstestet borde uppvaktas så att de som nu kommit en bit på 
vägen. Lottie skickar över lista på de som gjort provet de senaste två åren och 
Jonas skickar riktad information kring prov och anmälningar mm. 
Vi har några marker både i norra och södra delarna av landet som vi kan upplåta 
för jaktprov så lite beroende på vart de som anmäler sig bor.
Vi skall informera kring dessa möjligheter vidare och bl a på informationsmötet 
den 19/9.

8. Representant MAR 2021 
Ivan kunde inte delta och övriga tillfrågade hade tyvärr inte tid.
Då styrelsen inte har så många att välja på som gjort jaktprov och fått ett resultat som 
är av högre valör.
Klubben meddelar därför Mar att vi inte kan ställa upp en med en hund i år och tar 
nya tag nästa år. Ulf E får uppdraget att ta kontakt med arrangören. 



9. Kopovklubbens 20 års jubileum 
En jubileumstidning diskuterades med dels gammalt innehåll från tidigare upplagor 
och lite historik kring klubben.
Många av de som startade klubben finns kvar i livet och kan intervjuas för att göra 
innehållet mer fylligt.
Daniel Simon är tillfrågad har redaktionell erfarenhet och är tillfrågad och kan ställa 
upp för att sätta ihop material och driva frågan om jubileumsbilagan och det ställde sig 
styrelsen positiv till.
Styrelseledamöterna får med sig att fundera på uppslag som kan genomföras.

10. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.

11. Nästa möte 
Den 13/9 kl 1900 så har de som skall delta på Mamima träffen en avstämning utan att 
hela styrelsen deltar
27/9 kl 1900 är utlyst till ordinarie styrelsemöte

12. Mötet avslutas 
Ordförande tackar deltagarna för visat intresse.
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