Ordinarie Styrelsemöte
Svenska Slovensky Kopovklubben

2016-10-06

Närvarande: Daniel, Glenn, Carola, Sören, Björn, Johan, Tony, Lottie
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare samt justerare
Daniel valdes till sekreterare och Johan till justerare
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Godkändes.
5. Inkommande/utgående skrivelser
Utgående skrivelse till klubben i Slovakien. Vi har begärt att få tillgång till deras
DNA register då de haft problem med förfalskningar.
Inbjudan till SKK centrala avelskonferens, ingen kommer att deltaga. Väldigt kort
varsel.
6. Rapport ekonomi/medlemsansvarig
Kassa är 565658,79 kr, 101 medlemmar. Två fakturor skickade till nya sponsorer
av Kopovbladet. Johan och Tony koordinerar överlämnandet av kassörsrollen.
Daniel skickar protokollet till Tony så han får tillgång till våra konton.
a. Ska vi börja använda Swish? SEB har årsavgift 500kr och sedan 2,50kr
per inbetalning. Styrelsen är eniga om att vi ska skaffa Swish.
b. Tony tar även över medlemsregistret från Johan.
7. Rapport avelsrådet Internationella/nationella
a. Felaktig annonsering avelsgodkänd importtik?
En parning har annonserats ut som att tiken är avelsgodkänd i Slovakien. Vi har
dock fått brev från Slovakien att hunden inte blev godkänd för avel. Hunden har
meriter men inte godkända avelsprov. Vi bör lägga upp tydlig information på

hemsidan vad gäller för meriter hos importhundar för avel och att vi tycker man
ska kontakta klubben för att inte tveksamheter ska råda..
Förslag, att vi lyfter en motion till årsmötet om att gå samman inom SSDV och
helst inom fler jakthundsklubbar om att sätta press på SKK för införande av mer
jaktrelaterade kriterier för registrering likt det som finns hos vallhundarna.
b. Godkännande nya Avelsrekommendationer
Hägntest: hitta grisen inom 20 min, skalla i 15 min varav minst 5 minuter
sammanhängande utan att lämna grisen.
Mankhöjdsmåtten, ska skrivas in i under punkt e) och det ska stå
mankhöjdsspannet som finns i rasstandarden.
Glenn uppdaterar dokumentet och skickar det sedan till Daniel så vi kan
genomföra ett elektroniskt godkännande av dokumentet.
c. DNA Slovakien. Ett antal hundar som har fel identitet enligt stamtavlan.
Klubben i Slovakien jobbar med det. Oklart om alla stamtavlor ska uppdateras
eller ej. Vi avvaktar mer information om detta.
8. SSDV
Anders frånvarande. Ingen ytterligare info än inbjudan till SKK centrala
avelskonferens.
9. Hemsida/Kopovbladet
Hemsidan strular fortfarande. Vi får fundera på om vi ska göra om hemsidan.
Kopvbladet är försenat p.g.a strul med tryckeriet. Daniel har kontakt med dom
och de har lovat en snabb tryckning. Vi siktar på att det ska komma till
medlemmarna under vecka 41.
Förslag att ta med fasta inslag i tidningen t.ex. Profilen.
till decembernumret: Tyska avelsregler, funktionär spårprov i slovakien. Våra
nya avelsregler.
10. Facebook gruppen.
Problem med Facebookgruppen, annonser och dyligt som klubben inte kan stå
bakom. Förslag att vi skapar en ny grupp som är officiell grupp för klubben i
Sverige och att nuvarande grupp byter namn till något annat.
Styrelsen beslutade att vi genomför detta. Daniel ansvarar för genomförandet.
11. Övrigt.
a. Klubbjakten. Många hundförare bokade, dock väldigt få passkyttar.
b. Klädlinjen. Fått offert på nya kläder med bra pris. Glenn mailar ut materialet
så vi får se det.
c. Viltspår/klubbmästerskap. Ställer in KM, de som gått delprovet får
direktkvalificering. Förslag skulle kunna vara att inte ha deltävlingar utan att alla
med minst ett 1:a pris taget under våren får ställa upp på KM.
d. Aktiviteter: Vi måste sätta oss ner och planera aktiviteter för nästa år så vi har
bemanning för det vi planerar.

13. Nästa möte.
29:e November kl 18:30
14. Möte avslutas
Protokollet justeras:

_____________________________________
Glenn Johansson (ordf.)

____________________________________
Johan Backe
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