
Protokoll ordinarie styrelsemöte för Svenska Slovensky Kopovklubben 
20-08-24 

Närvarande:
Rolf Tibbe Sandberg
Lottie Norén
Tony Johansson
Lars Niklasson
Ulf Ekström
Per Franzén
Ivan Hjortbrandt

Delges närvarande samt:
Emil Andersson

1. Mötet öppnas 
Rolf hälsade deltagarna välkomna

2. Val av justerare samt sekreterare 
Lars Niklasson valdes att justera protokollet och Jonas Feldin till protokollförare

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll samt redigering av mötesprotokoll maj 
Hanteringen av att dölja det namngivna hägnet i protokollet innan vidare distribution 
löses genom att skriva ut och stryka över för hand och skanna in. Jonas löser detta och 
skickar till Lottie

4. Inkommande och utgående skrivelser 
Inkommande
Utgående: skrivelse till SSDV gällande förslag till förändrade jakttider 
                    Förfrågan till Boxholms skogar gällande jaktprovsdagar 



Det är mottaget och skall vara sammanställt och inskickat i morgon så vi stämmer av 
med Anders Widesson om en kopia.

5. Ekonomisk redogörelse 
Resultat och balansräkning gicks igenom och vi följer budget

6. Medlemshantering av SKK 
Tony har varit i kontakt med SKK och har fått ungefärlig kostnad på 3800.- i startavgift 
för att lägga in alla. Vi har idag en kostnad för utskick mm på ca 25.-/medlem. SKK tar i 
snitt 33.-/medlem och år. 
Mötet beslöt att köra på detta och att vi även skickar till dom som inte varit 
medlemmar de två senaste åren som vi har kontaktuppgifter till detta.
Tony hanterar detta med sammanställningar av tidigare register och skickar över detta 
till SKK så kommer vi igång och gör ett utskick via dom. Ev skall vi ta med ett 
informationsbrev från styrelsen ang detta.

7. Tydliggörande kring kriterier för avelsrekommenderad hund 
Frågan kring kraven på kraven på ED-resultat i kombination med HD A-B kan komma 
att hämma tillgång på avelshundar med en för snäv tolkning.
RAS dokumentet från 2018 skriver vi att det krävs ED 0. Vid kontakter med SKK så 
menar de att vi skall vara försiktiga med att vara för hårda i början då vi har enligt 
deras bedömning en ganska frisk ras.  
2019 var det av fem röntgade hundar så var det en som hade bedömning 1 övriga 0, 
så även om underlaget för att se om det är ett problem är litet. 
Lottie skriver rent utkastet och cirkulerar detta i facebook-gruppen så fattas beslut 
efter det om slutlig formulering.
Styrelsen skall aktivt jobba mer mot unghundsägarna för att få fler i prov och som ett 
första steg ett hängprov och sedan jobba vidare för att få lovande hundar gå vidare 
med jaktprov. 

8. Avelsfrågor 
Per föredragande- Per och Emil har haft ett samtal i helgen och då vi inte har några 
valpar för närvarande att hänvisa till att vi borde föra en lista av intressenter som hör 
av sig och ang kommande rekommenderade kullar. Lista över uppfödare tas fram så 
att Emil och Per får bättre koll på vilka som håller på eller planerar parningar framöver 
och kan jobba mera aktivt med dom. Styrelsen tycker att detta är en bra idé att jobba 
fram detta. Per och Emil får detta uppdraget.

9. Jaktprovsdagar 
Ivans förslag på mark var tyvärr uppbokad. Lottie jobbar vidare med Boxholm för att få 
besked om det går att ordna där och vilka datum som kan bli aktuella.

10. Övriga frågor 
För att öka intresset för proven så ska vi försöka få till en film från aktiviteten på 
Mamima i marknadsföringssyfte och lägga upp den på hemsida och Youtube. Lottie 
kollar med Schepler om detta är ok.

Deadline på Kopovbladet är i slutet på september.



11. Nästa möte 28/9 kl 1930. Jonas skickar inbjudan via Teams
Punkter till nästa möte: 
Hur ligger vi till i förhållande till verksamhetsplanen? 
Uppdateringar på hemsidan 

12. Mötet avslutas 

Mötet justeras

Rolf Sandberg Lars Niklasson

Jonas Feldin 
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