
Protokoll för ordinarie styrelsemöte  Svenska Slovensky Kopovklubben 
20201005 
Närvarande: Rolf Sandberg 

Lottie Norén
Tony Johansson
Ulf Ekström
Emil Andersson 
Per Franzén
Lars Niklasson 
Jonas Feldin 

Delges närvarande samt:
Ivan Hjortbrandt, ej närvarande.

1. Mötet öppnas 
Rolf hälsade mötesdeltagarna välkomna till mötet som hålls via Teams

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

3. Godkännande av dagordningen 
Deltagarna godkände dagordningen.

4. Godkännande av föregående protokoll 
Deltagarna godkände föregående protokoll utan tillägg.

5. Inkommande och utgående handlingar 
Inkommande
5.1 Mail från SKK Föreningskommittén 

Lottie föredrog SKK styrelseportalen och där de har tjänster för förvaring av dokument och 
signering protokoll digitalt mm. Vi får titta vidare på detta då ingen hann delta på SSK´s 
dragning som skedde via nätet. 

5.2 Mail från SKK om medlemshantering
Detta är nu driftsatt meddelar Lottie. 



5.3  Mail från medlem om exteriörbedömning 
Möjligheten finns nu för rasklubbarna att anordna egna ”utställningar” med godkända 
domare. Det gäller då att försöka hitta domare och att vi kanske skulle kunna lägga det 
tillsammans med årsmötet kommande år.

5.4 Årsmöteshandlingar från mars 
Årsmötesprotokollet är hos Lottie som ordnar med skanning och uppdatering med dessa 
på hemsidan

5.5 Svar från Boxholms skogar 
Boxholm har tyvärr inte möjlighet att upplåta mark för prover i år. Rolf har kollat med en mark 
där han brukar gå men fått ett negativt svar även där.

Utgående 

6. Utställning och exteriör bedömning 
6.1 Då vi pga Covid-19 kanske inte får möjlighet att ställa ut våra hundar för exteriör 

bedömning så kan vi få frågan om vi måste lämna dispens för avel om det finns hundar 
som i övrigt har godkända resultat i övriga moment.

6.2 SKK planerar inte att köra utställningar för ens sen vår vilket möjliggör om vi arrangerar 
det på detta sätt kan få tag i domare och få några hundar bedömda. Lämpligt då att vi får 
tag i några domare i trakterna från Mamima där kommande årsmöte kan hållas. Vi får 
kolla domarregister på SKK vilka som är godkända för att döma i grupp 6. Årsmötet skall 
hållas i mars månad och Rolf kollar vilka datum i mars som finns tillgängliga så kan vi jaga 
rätt på domare när vi vet vilka datum som är tillgängliga. Marie Bengtson som varit 
tidigare ledamot i styrelsen kontaktas av Rolf och se om hon kan vara behjälplig med att 
hitta domare och arrangera. Antalet hundar som kan få delta måste bestämmas i samråd 
med Marie om hon ställer upp.

7. Information om SSDV´s remissvar gällande förslag till nya jakttider 
Lottie har varit i kontakt med Anders Widesson som avvaktar med sitt svar från 
jakthundskommitén och har det inte kommit inom kort så går de in med en egen skrivelse.

8. SKK medlemsservice (Lottie och Tony) 
Lottie och Tony har haft genomgång kring sjösättningen av medlemsregister via SKK.
De har fått en tidslinje när det skall gå ut lite tider för information till medlemmarna.
Det ska kopplas ett antal länkar från klubbens hemsida.
Medlemskapet för 2020 sent kommer då att få ett kort medlemskap om vi inte ändrar det för 
dom som betalat sent. 
Mötet beslutade att vi informerar på hemsidan och på klubbens facebooksida att vi kommer 
att debitera ut medlemskapet 2021 under december 2020 via SKK.
Medlem för valp diskuterades om detta skall göras om så att det blir gratis för att få in fler 
medlemmar, annars måste uppfödaren skicka in för medlemskap för köparna.
Ska vi ändra detta så får detta komma som en motion om detta till årsmötet från styrelsen.



Familjemedlemskap diskuterades och detta kan vara ett problem för SKK med försäkringar och 
gällande lagstiftningen där varje medlem skall verifieras att de gör ett aktivt val när de går 
med som medlem i klubben.
Vi måste kolla med SSDV hur de gör med familjemedlemskap så att vi inte åker på att betala 
100.- till om vi inte tar betalt för familjemedlemmar.
Tony och Lottie följer upp denna punkt.

9. Jaktprovsdag under säsongen 2020/2021.

Jonas kan upplåta mark om ca 1550 ha norr om Stockholm för jaktprov en dag men den räcker 
nog inte till 2 dagars prover.
Per Franzen kan ev ordna mark på västkusten för ett prov med 2 kanske 3 hundar
Vi tar med intresseanmälan senast den 15 november så får vi se hur många som anmäler sig 
och så kolla med domare via Anders Widesson. 

Tanken är hålla proven i mitten på december alt början på januari i mån av vi får till det med 
domaren.

10. Hägnträffarna 
Det skedde en incident vid hängträffen på Mamima och Lottie har varit i kontakt med den 
drabbade och det har ordnat sig efter lite bekymmer med läkeprocessen.
Mamima hade varit tydliga vid genomgången att risken alltid finns och det finns anledning att 
vi när vi arrangerar hägnträffar att detta sker på egen risk och att det är upp till deltagarna att 
se till att de är försäkrade.
Vi måste kolla även för jaktproven vem som har ansvar och Lottie ställer frågan till SKK vad 
som gäller vid prov arrangerade av klubben.
Vi tar fram ett dokument utifrån det svar vi får från SKK om att eget ansvar för jaktprov och 
hängträffar sker på egen risk som deltagarna får skriva på 

11. Övriga frågor 
Icke sanktionerade valpkullar annonseras flitigt på vår hemsida, för närvarande har vi tre kullar 
som inte är sanktionerade som annonseras via klubbens facebooksida.
Ulf har skrivit förslag på text som vi skulle kunna använda när det dyker upp tips om kullar som 
inte är avelsgodkända.
Ulf lägger upp på facebook att klubben kommer att förebehålla sig rätten att redigera 
annonser som dyker upp som inte gått via klubbens granskning.
Ulf skriver ett utkast och skickar ut via styrelsemailen.

Nästa möte 26/10 kl 1930

12. Mötet avslutas 

Mötet justeras



Rolf Sandberg Tony Johansson

Jonas Feldin 
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