
Uttalande från styrelsen för Svenska Slovensky kopovklubben 2019-12-12 med anledning av 
ordförande och ledamöters avgång med efterföljande diskussion i sociala medier 

___________________________________________________________________________

Under det senaste dygnet har det skett plötsliga förändringar vad avser ledamöter i styrelsen för 
Svenska Slovensky Kopovklubben. Vi vill med dessa rader lämna kommentarer kring det som utspelat 
sig i sociala medier samt hur vi ser på det vidare arbetet fram till årsmötet 2020. 

Under tisdagen uppstod en diskussion på Kopovklubbens facebooks sida angående kopovens arbetssätt. 
I samtalet var medlemmar från styrelsen aktiva. Det ledde till ett beslut från dåvarande ordförande att 
kommentarerna från styrelsemedlem borde lyftas bort då det uppstod frågor om det var styrelsens 
åsikter som förmedlades. Styrelsemedlemmen tog bort sina kommentarer. En diskussion följde sedan i 
den interna Facebook grupp som styrelsen använder sig av som kommunikationsväg. Styrelsens 
medlemmar hade olika uppfattningar om hur, vad och i vilken omfattning som man som enskild 
styrelsemedlem kan uttrycka sig i sociala medier. 

Tre styrelsemedlemmar har på egen begäran valt att lämna sina platser i förtid. Två har uttryckt sina 
åsikter och skäl i det här forumet. Daniel (avgående ordförande) har av personliga skäl valt att inte 
fortsätta som ordförande till mandatperiodens slut. Styrelsens nuvarande medlemmar har under hela 
vägen haft fullt förtroende för Daniel som ordförande, ett förtroende som kvarstår. 

Enligt SKKs rekommendationer till rasklubbar så bör förtroendevalda personer uttrycka sig med 
försiktighethet och viss återhållsamhet i sociala medier då det föreligger en risk att enskilda 
förtroendevaldas åsikter kan likställas med hela styrelsens. I SSKK styrelse har den policyn gällt under de 
senare åren. Det innebär inte att du som förtroendevald styrelsemedlem inte får uttala dig, men du bör 
alltid har i åtanke vad som är syftet och hur det kan uppfattas utifrån din position. 

Vi upplever att i den informationsspridningen som uppstått under det senaste dygnet har fokus 
förskjutits från huvudfrågan som styrelsen diskuterade i sin interna debatt. Då handlade det om 
huruvida det var rätt att ta bort inläggen som skrivits i tisdags samt hur styrelsens medlemmar ska 
förhålla sig på sociala medier. 

I de inlägg som publicerats har även påståenden formulerats som kan tolkas att styrelsen inte arbetar 
för rasens utveckling och enligt det jaktliga arbetssätt som skrivs fram i FCI´s beskrivning. Som svar på 
de påståendena hänvisar nuvarande styrelse till det RAS dokument som arbetats fram under hösten 
2018. Det finns att läsa på kopovklubbens hemsida. I avelsarbetet utgår styrelsen från de målsättningar 
som finns formulerade i RAS. RAS är ett framåtsyftande dokument för utveckling över tid. Inga avvikelser 
är gjorda under 2019 vad avser uppfyllda kriterier för rekommenderade valpkullar eller från styrelsen 
godkända avelshundar. Vi har under året främst riktat in aktiviteter på arrangemang som leder till olika 
typer av meritering av hundar. 



Den befintliga styrelsen har för avsikt att fullfölja mandatperioden till kommande årsmöte och fokusera 
på planerande aktiviteter och ordinarie arbete. 

Till sist vill vi framföra att kopovklubben ska vara en rasklubb för alla som äger och lever med kopov! 

Med varm hälsning / SSKK styrelse 

_________________________                                  ____________________________

Lottie Norén                                                                   Ulf Ekström

_________________________                                  _____________________________

Tony Johansson                                                              Per Franzén 

__________________________                               ______________________________

Adam Månsson                                                              Rolf Sandberg 
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