
Ordinarie Styrelsemöte
Svenska Slovensky Kopovklubben                2019-01-09

Närvarande: Daniel Simon, Björn Esplund, Sören Sehlstedt, Lottie Norén, Ulf 
Ekström, Rolf Sandberg, Åsa Olofsson 
Frånvarande: Marie Bengtsson har anmält förhinder  

1. Mötet öppnas

2. Val av sekreterare samt justerare
Sekreterare Lottie och justerare Björn 

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar. 

4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes. 

5. Godkännande av nya RAS
Genomgång och texthantering av RAS. 
Behandling av inkomna kommentarer från uppfödare. 

Beslut 
Att: Daniel gör textjusteringar utifrån mötets diskussioner. 
Att: slutgiltigt beslut efter genomförda textjusteringar fattas genom in capsulam 
(via mail). 

6. Rapport ekonomi/medlemsansvarig
Medlemmar: 94 stycken 2018 och 16 stycken valpmedelskap.
Kortfristig skuld á 650 kronor noteras i resultatet från 2018. 

SSDV kommer inte att betala ut bidrag för deltagande på mässor under 2018.

Beslut
Att: fastställa resultat och balansrapport för 2018. med ändringen om kortfristig skuld.



7. Kopovbladet

15/1 är deadline för kommande nummer av Kopovbladet. Det bör komma 
medlemmarna tillhanda kring 15/2. 

Åsa kommer ta en kontakt med tidigare annonsörer i Kopovbladet för att 
undersöka intresse att kvarstå som annonsörer. Viktigt att annonsörernas logga 
kommer in till klubben så snart som möjligt, senast 15/1. 

Vilka aktiviteter ska vi marknadsföra i kommande tidning?
 Årsmötet 
 Hägntest och spårskalltest 
 Tullgarn och Elmia 
 Något om spår och aktivitet? Lottie och Rolf kommer att diskutera frågan 

vidare.

Påminnelse ska gå ut om att medlemmar ska rapportera in sina mailadresser igen 
till klubben om det är så att de inte har fått ett mail under föregående år. 

8. Årsmötet
Förslag till datum för årsmötet är 6 april på Mamima 
Minst 10 men kan ta emot upp till 20 hundar. 
Start 07.30 på morgonen. 

De hundar som ska släppas i hägnen ska vara förbetalda till klubbens konto innan 
utsatt datum, ett sista avbokningsdatum kommer att förmedlas. Avbokar medlem 
efter det datumet kommer inte inbetalda pengar att återbetalas till medlemmen. 
Sista datum för bokning och inbetalning kommer att hållas, det vill säga att om 
medlem inte betalat in summa för hägnsläpp innan visst datum går platsen till 
annan medlem. 

Vi undersöker lämpligt ställe att ha middag på. Vidare diskussion om det via 
Facebook. 

Budget och verksamhetsplan tas fram till nästa möte. 

Valberedningen behöver kontaktas inför årsmötet gällande nyval till 
styrelserepresentanter. 

Styrelsen tittar på nya regler för hägnprovet under dagen.

9. Uppdatering av Anlagsprovet
Jag har sammanställt idéer och tankar från våra tidigare diskussioner både på 
styrelsemöten och arbetsdagen men även tagit med saker jag snappat upp från 
andra diskussioner.

10. Övriga frågor
Rapport från internationellt möte i samband med MAR (Ulf) 

Daniel

Daniel
XX

XX

Mötet beslutade att ta fram en lite tydligare mall för protokoll med domarinstruktioner.



- Pengar har tidigare eventuellt betalats in till den internationella föreningen. 
Då det inte utbetalats några pengar så kommer det återbetalas till de länder 
som har betalat in pengar tidigare. 

- Varje land ska ha rätt att ha en internationell representant som kommer att 
delta i det internationella arbetet främst genom möten en gång per år i 
Slovakien. Uppdraget kommer vara under fem år i taget för att skapa en 
kontinuitet. 

- Det var en diskussion om ytterligare en internationell tävling, förutom MAR. 
- Protokoll från mötet ska skickas till Daniel. 

Hemsidan (Ulf) 
Ulf har fått kontakt med en person som har hjälpt till med att göra om hemsidan 
till ett enklare format att arbeta och uppdatera. Deadline är slutet av januari 
månad. Ulf kommer återkoppla till styrelsen när den är klar att titta på. 

Kommande parningar 
Två kullar är planerade (med möjlighet att få klubbens avelsrekommendationer) 
som i dagsläget är kända för avelsrådet. 

11. Nästa möte
13 februari, kl 19:00

12. Möte avslutas

 
Protokollet justeras:

___________________________________ ___________________________________
Daniel Simon (ordf.) TBD Björn EsplundXX
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