
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte för 

Svenska Slovensky Kopovklubben 

2020-02-12

Närvarande: Per Franzén, Tony Johansson, Lottie Norén, Ulf Ekström 

                     Rolf Sandberg meddelat att han är sjuk 

1. Mötet öppnades av Lottie. 

2. Val av sekreterare samt justerare

Per valdes till sekreterare och Adam valdes till justerare för mötet. 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Godkännande av föregående protokoll 
Tony informerar om att pengar har inkommit från annonsörer. 
Föregående protokoll godkändes. 

5. Inkommande och utgående skrivelser 
Inkommande
1. Erbjudande om att ta fram kepsar med tryck 

100 stycken 44 kr/st + moms inklusive brodyrkort av logga, frakt. 
Att: Tony tar en kontakt och ber om provkeps för att se om kvalitén verkar okej. 
Tony kollar även pris på mössor.  

2. Mail (200122) från person angående hundutställning 
Mailet är besvarat. 
Noterat: vi uppmanar personen att lägga ut information om sig själv och 
erbjudande om handling av kopovs på utställning på Facebook då det kan finnas de 
ägare som vill ha hjälp att visa sina hundar. Vi gör en notering till kommande 
Kopovbladet. 



3. Mail från medlem 200205
Mailet avser hund med allvarliga sjukdomar som har fått avlivats till följd av 
dessa. Hunden har varit under grundlig utredning som finns dokumenterat i 
journal. 
Styrelsen har varit i kontakt med SKK angående situation och det som har 
framkommit. SKK rekommenderar att styrelsen lämnar frågan till UKK för vidare 
utredning och bedömning. 
Beslut
Att: kontakt tas med uppfödaren med anledning av mail från medlem. 
Att: målet för styrelsen är kontakt med samtliga valköpare från båda kullarna för 
att efterfråga journaler i de fallen då de förekommer/förekommit 
sjukdomsproblematik. 
Att: journaler och underlag samlas in av styrelsen och skickas till UKK för vidare 
utredning och eventuellt beslut. 
Att: Lottie tar en telefonkontakt med medlemmar som skrivit till styrelsen och 
återkopplar beslut från styrelsen. 

Noterat: beslutsmotivering finns i bilaga som ej offentliggörs med anledning av 
personuppgifter. 

Utgående skrivelser
1. Svar till internationella Slovensky Kopovklubben gällande inbjudan till träff. 
2. Svar på frågor till Svensk Jakt om Slovensky Kopov 
3. Kallelse till årsmöte 21 mars 2020 har förmedlats via mail till klubbens 

medlemmar samt via Facebook och klubbens hemsidan. 

6. Årsmötet 21 mars 2020 
a. SSKK hägntest 

Mötet diskuterar möjligheten att subventionera klubbens hägntest (och om möjligt 
spårskalltest utifrån Mamimas kapacitet) i samband med årsmötet. 
Beslut 
Att: klubben kommer subventionera hägntesterna fullt ut i samband med årsmötet 
21/3 2020 för hundar som har genomfört HD röntgen och är som äldst tre år (under 
hela levnadsåret 3). 
Att: klubben subventionerar halva priset för ett hägntest för hundar som inte har 
HD röntgen. 

b. Organisation inför dagen och under dagen
Förfrågan har inkommit om klubben arrangerar middag med övernattning i år. 
Styrelsen kommer fram till att utse lämpligt ställe med boende för de som är 
intresserade att stanna kvar, men att det blir upp till enskild person att boka 
boende. 
Sista inbetalningsdag för hägnsläppen är 7 mars till klubbens konto. 
Lunch ordnar Tina Sandberg och Fredrik Sjöberg. 



Tony köper in dricka och kaffe. 

c. Motioner  
Inga motioner har inkommit ännu. 

7. Rapport från jaktprovsdagarna i Boxholm 
Diskussion om provdagarna och arrangemanget. 

8. Rapport gällande avelsfrågor 
Lottie informerar kort om de förfrågningar som inkommit samt för styrelsen kända 
parningar. 

9. Övriga frågor 
Medlemskap i samband med jaktprov.

Pondus foder 
Tony skickar faktura till Pondus foder vad avser sponsring för jaktprov. 

10. Mötet avslutas 

_________________________                                     __________________________

Ordf. Lottie Norén                                                         Just. Adam Månsson 
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