Ordinarie Styrelsemöte
Svenska Slovensky Kopovklubben

2019-02-13

Närvarande: Daniel Simon, Lottie Norén, Tony Johansson, Ulf Ekström, Björn
Esplund, Sören Sehlstedt
Anders Wideson deltog under punkt 5.
1. Mötet öppnades av Daniel.
2. Val av sekreterare samt justerare
Lottie sekreterare och Tony justerare.
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor gällande viltspår.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.
5. Årets kopov/årets prestation (Anders Wideson föredragande)
Anders Wideson föredrar poängsammanställningen efter reglerna för årets
kopov.
Mötet diskuterar förslag till årets prestation.
6. Beslut om verksamhetsbeskrivning 2018
Beslut
Att: fastställa verksamhetsbeskrivningen 2018
7. Beslut om verksamhetsplan 2019
Mötet kommer överens om stryka summan 500 kr. Styrelsen kommer att
framföra en tydligare reklam om subventioneringen av jaktprov under
kommande säsong.
Beslut
Att: fastställa verksamhetsplanen med ovanstående ändring
8. Beslut om rambudget för 2019
Mötet går igenom förslaget till rambudget för 2019.
Beslut om rambudget kommer att fattas på kommande styrelsemöte.

9. Årsmötet
a) Hägnträningen: 900 kr/släpp
Möjlighet till spårskalltest och klubbens egna hägntest, Daniel undersöker om
det finns möjlighet till det.
b) Lunch: Sören ordnar med lunch.
c) Middag: mötet diskuterar vilka möjligheter som finns till boende och middag.
Vidare diskussion via Facebook.
d) Mötet: ordf./revisorer/m.m.
Anders Wideson är tillfrågad att vara årsmötets ordförande.
Revisorerna är kontaktade och material är skickat till dem.
Valberedningens arbete har fortlöpt enligt rapport från den samma.
Daniel köper in fika till årsmötet.
Anders Wideson har lyft frågan om sista datum för att hålla årsmötet för
kopovklubben som rasklubb. Frågan avser samverkan mellan rasklubbens
årsmöte och SSDV´s årsmöte för att motioner ska kunna behandlas.
Motioner till SSDV´s årsmöte: frågan har lyfts om styrelsen ska skriva samman
en motion till SSDV gällande att SSDV ska subventionera en del av kostnaden för
HD/ED röntgen. Sören skriver samman en motion.
Vi förbereder för att ha möjligheten att hålla ett konstituerande möte i samband
med årsmötet på Mamima.
Ulf lägger ut på hemsidan information om årsmötet. Hägnträff i maj med
spårskallprov och klubbens hägntest för unghundar kommer att meddelas via
Facebook under veckan samt på klubbens hemsida.
10. Övriga frågor
a. Viltspår – uttagning
Lottie och Rolf föredrog från mötet 190210. Inbjudan med möjlighet till
intresseanmälan kommer att läggas ut under veckan på Facebook och på
klubbens hemsida. Viltspår och uttagning till SSDV´s SM kommer att erbjudas på
tre ställen i Sverige.
11. Nästa möte
20 mars, kl 19:00
12. Möte avslutades
Protokollet justeras:
___________________________________
Daniel Simon (ordf.)

___________________________________
TBD

