
 

 
 
Ordinarie Styrelsemöte  
Svenska Slovenský Kopovklubben 2016-01-12 
 
Närvarande: Glenn, Daniel, Joakim, Mattias, Carola, Anders, Sören anslöt 
(19:20) 
 

1. Mötet Öppnades. 
 

2. Godkännande av dagordningen. 
Godkännes. 
 

3. Val av mötesordförande: Glenn (ersätter Henrik som ej närvarade) 
Val av sekreterare: Daniel  
Val av justerare: Mathias 
 

4. Godkännande av föregående styrelseprotokoll. 
Godkännes.   
 

5. Inkommande/Utgående skrivelser. 
Glenn har fått en ny europastandard för Kopoven från Slovakien. Den har 
införts i Tjeckien och Tyskland. Glenn skannar in den och skickar vidare till 
styrelsen för påsyn. 
 

6. Rapport ekonomi/Medlemsansvarig. 
Styrelsen beslutade att vi fortsätter med de fysiska medlemskorten som 
tidigare. Vi har i dagsläget 42687 kr i kassan. Styrelsen gav Carola i uppgift 
att kolla upp om/hur vi kan införa tjänsten Swish för att underlätta för 
medlemmarna att betala in. 
 

7. Rapport Internationella/Nationella avelsrådet. 
Glenn träffade representant från Slovakien i september (se punkt 5). Fem 
kennlar har aviserat till klubben att de avser para under 2016. En kull är född i 
Stockholm med 11 valpar. Tiken är svenskfödd och hanen är från Tjeckien. 
Tiken är inte HD röntgad enligt informationen vi fått och får således inte 
registreras i SKK. SKK meddelar dock att man kan registrera valparna om 
röntgen görs i efterhand och är bättre än D-status. Dock utgår en skriftlig 
varning. Avelsrådet har varit i kontakt med uppfödaren och informerat om 
reglerna med HD-röntgen. 
 

8. Rapport från SSDVs senaste möte. 
Protokollet har inte kommit ut ännu. Anders egna noteringar från mötet är: 



 

• SKK valberedning har påbörjat arbetet med ny styrelsesammansättning 
2017. Om någon av er, eller någon ni känner, skulle vara intresserade. 
Maila då namnet till mig med bakgrundsbeskrivning och 
kontaktinformation. 

• Inför Elmia 2017 är utställningsdomare Bo Vallin bokad till torsdag 25/5 
• Användandet av kamera vid jaktprov har ännu inte visat sig lyckat. Inga 

bilder på gris har ännu fångats under drev. 
• Vår RAS godkändes av SSDV. 
• Våra synpunkter på regler för jaktprovsdomare köptes av alla till 100%. 

Anders fick uppgiften att uppdatera dokumentet samtidigt som Jacek 
kommer bidraga med ytterligare skrivelser om domaraspiranter. 

• Vid punkten info från rasklubbarna, tog Anders bl.a. upp problemet vi 
hade att få tillräckligt antal intresserade för spårkursen med Bula. Då 
föreslogs att rasklubbarna bjuder in andra rasklubbar under SSDV till 
aktiviteterna om intresset inom den egna klubben är för lågt. 

• Om vi inom klubben har fler intresserade än Glenn för avelsfunktionärs-
utbildningen, ska dessa namn presenteras på nästa SSDV möte 26:e 
januari. Detta för att SSDV ska kunna fatta beslut om ev. subventionering 
av kursavgiften. Sören påtalade intresse och skulle kolla upp om han var 
tillgänglig datumen för utbildningen. 
 

9. Kopovbladet. 
Deadline för Marsnumret är satt till 11/3 för att få med information från 
årsmötet. Glenn och Sören skriver ihop lite Avelsinfo som vi kan ta med. 
Daniel hör med Henrik han kan skriva några rader om Klubbjakten till detta 
nummer. Det vore bra om vi kan få in några fler sponsorer. 
 

10. Klubbjakten, Boda 2015-12-19 
Många var väldigt nöjda och vill gärna att vi gör om samma jakt nästa år igen. 
Det sköts 18 gris och 2 Dov på ca 18 skyttar.  
 

11. Förberedelser inför Årsmötet. 
Mötet är bokat till Boda den 12-13 mars. Boende fre-lör och lör-sön finns på 
Björkvik säteri för 500kr/person och natt. Hägnträning lör fm och sön fm. 
Årsmötet hålls lör em. med efterföljande middag (alkohol finns att köpa i bar). 
Daniel kontaktar Lars för priser för skytte och middag.  
Styrelsen föreslår att vi tar det konstituerande mötet söndag fm. Önskemål 
från medlemmar att ha diskussioner i mindre grupper så att alla kan framföra 
sina åsikter och önskemål. Carola funderar igenom hur vi kan genomföra det. 
Glenn och Sören förbereder avelsredovisningen, Henrik skriver ihop 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, Carola och Johan sätter ihop 
budget och ekonomiska redovisningen. Dessa dokument dras på nästa 
styrelsemöte inför årsmötet för att gemensamt godkännas. 
 

12. Övrigt. 
a. Facebook gruppen: Daniel övertar Henriks koordinatorroll på 

facebookgruppen och lägger upp en ny grupp för styrelsearbetet. 
b. Material till Mässor: Behöver vi trycka upp mer/nytt material? Henrik 

har rasfoldern. Kan trycka upp några fler ex av kopovbladet som kan 



 

delas ut på mässor. Alla tar med det material man har till årsmötet så 
kan vi dela upp det. 

c. KM: Styrelsen diskuterade att ha deltävlingar i södra, östra, västra och 
norra delarna. Glenn skickar ut och ber om hjälp med arrangörer till 
detta bland medlemmarna. Datum för varje deltävling sätts separat och 
rikstävlingen någon gång under augusti – september. 
 

13. Nästa styrelsemöte. 
2:e februari, kl 19:00. 
 

14. Mötets avslutas. 
 

Justeras av 2 personer: 
 
 
 
_____________________    ____________________ 
Mathias Andersson      Glenn Johansson tillf. ordf. 
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