Ordinarie Styrelsemöte Svenska Slovensky
Kopovklubben 2017-02-09
Närvarande: Sören, Björn, Glenn (avvek efter punkt 5), Tony, Carola, Daniel,
Lottie
Ej närvarande: Anders, Robin, Johan
1. Mötets öppnande.
2. Val av justerare och sekreterare.
Björn valdes att justera dokumentet. Till sekreterare valdes Daniel.
3. Årsmöte
a. Hägnträning
I dagslägen 8 anmälda hägnträningar på lördagen och ett på
söndagen. Till det kommer 4st spårskallprov på lördagen och 3st
på söndag samt 3st hägnprov på lördag och ett på söndagen.
b. Luncher
Björn och Sören erbjöd sig att ansvara för att ordna med luncher.
c. Middag
Än har ingen offert kommit från Mamima. På Yxnerum har fått
priser på olika middagsalternativ (en- till trerätters för 195395kr).
d. Budget och årsredovisning
Hägnkostnaderna i bokföringen stämmer inte, saknas betalning
från 1 pers. Styrelsen beslutade att vi i fortsättningen inte tar in
förskottsbetalning utan all får betala på plats vid de olika
aktiviteterna.
Även kostnaden för klubbjakten stämmer inte, vi har troligen
fakturerats förmycket. Glenn får i uppdrag att kontakta Lars och
reda ut faktureringen.
Jensens hägn har inte betalat sin faktura för annonserna i
Kopovbladet. Glenn har kontakt med dom.
Vi har uppgivit fel antal medlemmar till SSDV, det är endast 92st
medlemmar som ska betalas för till SSDV. De övriga 18 är
valpmedlemskap.
Tony fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram förslag till
rambudget för 2017.
e. Revisorer
Tony skickar materialet till Ingela och Oskar när styrelsen har
godkänt alla dokument.

f. Verksamhetsberättelse/ Verksamhetsplan
Glenn fick i uppdrag att skriva dokumenten till nästa styrelsemöte
så styrelsen kan besluta om dessa.
g. Årets Kopov & årets prestation
Sören pratade med Anders W. Anders vill att vi utser två personer
som tillsammans med Anders beslutar om årets kopov.
Styrelsen beslutade att Sören & Carola får det ansvaret.
h. Val av mötesordförande till årsmötet
Styrelsen beslutade att vi i år igen erbjuder Anders Wideson.
4. Motioner till SSDV
a. Motion 1, Ändring av regler för Diplomtest
Daniel har skrivit ett förslag till motion. Styrelsen bslutade att vi
ändrar sista stycket så att vi föreslår en maxtid på 60 min med gris
och 90 totalt. Meningen med att hunden skall vara kopplad ska
strykas då det är underförstått i och med en maxtid. Styrelsen
godkänner motionen med dessa ändringar.
b. Motion 2: Offentliggörande av protokoll från Diplomtest
Daniel har tagit fram förslag. Styrelsen godkänner den utan
ändringar.
5. Avelsgodkännande
Två nya hundar har genomgått alla prov för avlesgodkännande. Dessa är
SE48349/2014 Rocky och SE36456/2013 Fyängens Blinka. Styrelsen
godkänner Blinka och Rocky som avelsgodkända hundar. Daniel för in
dessa på hemsidan och i listan över avelsgodkända hundar.
Det har också inkommit önskemål om rekommendation av parningen
mellan Blinka och SE65744/2010 Myrris Macallan. Styrelsen beslutade
att rekommendera parningen. Daniel för in denna som aktuell parning på
hemsidan.
6. Dispensansökan för avelsgodkännande.
Det har till styrelsen inkommit en ansökan om dispens för att para
SE45506/2013 Lé Hallaröds Bracka med SE59538/2016 Char Spod
Sobrany (Uncas). Bracka har genomgått alla moment i Avelsreglerna men
har HD grad C. Styrelsen beslutade efter överläggande att det, i enlighet
med reglementet, inte föreligger några synnerliga skäl för att i dagsläget
godkänna dispensansökan.
7. Övrigt.
a. Klubbträff hos Jensens
Lottie har fått två förslag på upplägg. Ett med 12 hundar eller ett
med 20 hundar till ett pris av 6000kr eller 9000kr. Möjlighet till
övernattning finns för den som önskar. Styrelsen tror alternativet
med 12 hundar är bäst.
b. KM.
Lottie och Carola jobbar på organisationen för KM. Lottie skickar
ut information på Facebook. Styrelsen beslutade att vinnaren blir
kvalificerad till SM (SSDV). Sedan väljer styrelsen ut två ytterligare

deltagare utifrån prestationerna i tävlingarna.
8. Mötet avslutas

________________________________
Björn Esplund

___________________________________
Glenn Johansson (ordf.)
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