
Protokoll fört vid styrelsemöte för Svenska Slovensky Kopovklubben 2021-05-23

Deltagare:

Lottie Norén
Ulf Ekström (del av tid)
Jonas Feldin 
Lars Niklasson
Robert Bruus
Per Franzén
Ivan Hjortbandt (del av tid).
Tony Johansson (del av tid)

Distribueras till närvarande :
Rolf Sandberg

1. Mötet öppnas 
Lottie valdes till mötets ordförande hälsade deltagarna välkomna då Rolf är sen till mötet.
Presentationsrunda av styrelsens medlemmar genomfördes kort.

2. Val av sekreterare och justerare 
Jonas Feldin valdes till sekreterare och Robert Bruus valdes att justera protokollet

3. Godkännande av dagordning 
Godkändes med tillägget ang inkomna och utgående handlingar som läggs till som behandlas 
under övriga frågor.

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll (konstituerande) 
Tas på nästa möte då det inte cirkulerats.

5. Årshjul och aktiviteter (bilaga med mailen) 
 Lottie föredrog verksamhetsplanen (årshjulet) för deltagarna och utöver det som stod 

i förslaget så spikades en hägnträff i Älgsjöns vilthägn efter sommaren och Ivan och 
Rolf återkommer när de pratat med dom om vilka tider som kall passa i augusti och 
september.

 Jonas och Lars fick i uppdrag att höra med Almunge som fått tillbaka tillståndet för 
diplomtest av SKK och göra ett platsbesök och kolla förutsättningarna. Ulf fixar en 
blänkare om det med det alternativ vi har att tillgå så spikar vi hägnträffar efter vi fått 
resultatet från den.



 Vi skickar ut en fråga till medlemmarna om ytterliggare en unghundsmönstring innan 
vi bokar upp en ny tid för detta. 2 har anmält intresse. 

 Inga mässor pga Corona så är de flesta inställda.
 Digital föreläsning prägling, RR mm hålls den 17 juni kl 1900 och vi skickar ut anmälan 

till detta så fort vi fått presentationen från Emilie Dunger Rådström som kommer att 
hålla i detta.

 I augusti månad kör vi en digital föreläsning med Anders Widesson ang jaktprover och 
vi återkommer en tid.

6. Val av representant att tillfråga för MAR i Slovakien 2021 
Det skall fattas ett beslut om genomförande nu i början på maj.
Frågan går först till vinnaren av årets kopov som i år är Ivan Hjortbrandt men pga av situation 
med barn så är han osäker på om han kan delta. Ivan får en vecka på sig att fundera.
I andra hand går frågan till Andreas Rylander som blir första reserv som tog en jaktprovsetta i 
fjol.
Beslut måste fattas senast sent i höst så vi har lite tid på oss.

7. Val av delegater till SSDV´s fullmäktige 1 augusti kl 13.00 (Örebro eller digitalt) 
De vill ha 2 deltagare till mötet.
Jonas Feldin anmälde sig till detta. Det saknas då en vilket vi får återkomma till.

8. Rapport från avelsrådet 
Per drog kort om hans och Ivans arbete och den lista som distribuerats till mötesdeltagarna.
Listan uppdateras med lite information som Lottie skickar och när det är uppdaterat så skickar 
han över den till Ulf som lägger upp den.
Le Hallaröds har en kull på gång med en hund som enligt utsago är godkänd i tyska prov.

9. Meriterade hundar under 2020 (bilaga skickas via mailen) 
Vi ska jobba på att få fler av dom hundar som har kommit en bit på väg att se till att de tar sig 
igenom proven för att få fler meriterade hundar vi kan rekommendera till aveln.
Framför allt tikar är en bristvara.
Lars och Lottie tar på sig att ringa runt lite bland de hundar som börjat men inte kommit hela 
vägen och några som inte gått jaktprov som vi har goda omdömen på från annat håll för att se 
om vi kan få dom fullfölja för att få en godkänd hund för avel.

10. Beslut gällande arrangemang av exteriörbedömning i klubbens regi 
Jonas Persson Ekerö, Klas Johansson och Daniel Simon har anmält intresse och Lars Niklasson 
kan tänka sig. Vi tänker oss att vi gör det vid en hägnträff så kanske vi kan få med någon till. 
Vi kör det på en hägnträff och vi försöker få fram en domare för att diskutera vilka krav de har 
på arrangemanget.

11. Arbetsgrupp RR 
Denna fråga hänskjuts till nästa möte.

12. Övriga frågor 
Inkomna och utgående skrivelser
Patrik Hillberg har hört av sig ang att han vill annonsera i kopovbladet.
SSDV har beslutat att registreringen av viltspårprov skall ske via Tomas Possman

Lottie har skickat till SKK´s medlemsanteringen och en länk på hemsidan som man kan 
använda för att registera medlemskap.



13. Nästa möte 
Måndag 21 juni kl 19.00 

14. Mötet avslutas 
Lottie tackade för visat intresse.
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