Ordinarie Styrelsemöte Svenska Slovensky
Kopovklubben 2017-02-09
Närvarande: Tony, Björn, Carola, Daniel, Sören, Lottie
Anmäld frånvaro: Robin, Glenn, Backe, Anders
1. Mötets öppnande.
I Glenns frånvaro valdes Carola till mötesordförande.
2. Val av justerare och sekreterare
Sekreterare: Daniel, justerare: Lottie.
3. Godkännande av dagordning
Ja.
4. Godkännande av Resultat och Balansräkning 2016
Vi har fortfarande inte fått klarhet i posten med klubbjakten som inte
stämmer. Glenn ska prata med Mamima. Styrelsen godkänner resultatet
som det är ändå. Eventuell justering får gå in i nästa års bokföring.
5. Godkännande av Förslag till rambudget 2017
Tony redovisade förslaget till rambudget. Styrelsen beslutade att lägga till
en post om inköp av bokföringsprogram. Med det tillägget godkände
styrelsen föreslaget till rambudget.
6. Godkännande av Verksamhetsberättelse 2016
Texten bör förtydligas i avseendet att styrelsen adjungerat Tony för
kassörsrollen. Det ska också läggas till att vi hållit deltävling för KM samt
information om antal födda och importerade hundar. Björn fick i uppdrag
att göra det och skickar resultatet till Daniel.
Styrelsen godkänner verksamhetsberättelsen med dessa ändringar.
7. Verksamhetsplan 2017, förslag till innehåll och ansvar för skrivande
Glenn har påbörjat skrivandet. Sören och Björn tar vid och tar fram ett
utkast till nästa styrelsemöte.
8. Årsmöte 2017, planering
Styrelsen beslutade att vi startar årsmötet kl 14:30 och middag bokas till
kl 19:30.
a. Anmälningar Hägnprov
I dagsläget 12 anmälda till lördagen och 4st till söndag. Det finns

en plats kvar för spårskallprov. Daniel koordinerar denna
planering med Michael så att allt fungerar.
b. Middag
Styrelsen beslutade att vi har middagen på Yxnerum och vi bokar
en tvårätters middag.
c. Boende
Daniel har fått pris från Yxnerum och Mamima, Daniel går ut och
informerar om priser men varje medlem får själv ombesörja
bokning på önskad plats.
9. Beslut om tillstyrkande av motion från Anders Wideson till årsmötet
Anders Wideson har inkommit med motion till SSKK årsmöte om att
klubben enbart ska rekommendera parningar mellan föräldrar som har
HD status A eller B.
Styrelsen beslutade att tillstyrka Anders Widesons motion till årsmötet.
10. Beslut om inkommen dispensansökan för avel.
Det har inkommit en dispensansökan till styrelsen om att para
SE45510/2013 Le Hallaröds Roba trots att hon har HD status C. Styrelsen
beslutade att ge avslag på dispensansökan med hänvisning till
ovanstående motion och då synnerliga skäl för dispens inte föreligger.
Björn formulerar ett svar till ägaren som beskriver situationen.
11. Val av delegater till SSDV årsmöte (3st)
Björn och Tony har möjlighet att åka. Vi frågar även Henrik Pettersson om
han kan åka. Sören kan stå som reserv utifall någon får förhinder.
12. Nominering av kandidat från SSKK till SSDV styrelse
Daniel lyfte frågan om SSKK borde nominera någon från SSKK att ingå i
styrelsen för SSDV då Anders Öman nu lämnar uppdraget. Styrelsen
tyckte att detta kanske vore bra och Daniel fick i uppgift att kontakta
valberedning och ser om möjligheten finns och när nomineringen i så fall
ska vara inne.
13. Övrigt
a. Daniel fick i uppdrag att maila Anders SSDV om korrekt antal
medlemmar från 2016 som vi ska betala för.
b. Agneta har stickat ullstrumpor som säljs åt klubben. Carola skickar
dessa med Lottie till årsmötet så medlemmarna kan köpa.
c. Styrelsen beslutade att vi tar fram enkät till årsmötet med frågor
som vi vill ha svar på. Alla får i uppgift att fundera ut bra frågor till
nästa styrelsemöte. Lottie erbjöd sig sedan att sammanställa
formuläret.
14. Nästa möte.
15:e mars kl. 18:30.
15. Mötet avslutas

________________________________
Lottie Norén

___________________________________
Carola Grönesjö (tillf. ordf.)
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