Ordinarie Styrelsemöte
Svenska Slovensky Kopovklubben

2016-11-29

Närvarande: Björn Esplund, Daniel Simon, Lottie Norén, Carola Grönesjö, Johan
Backe (avbröt vid punkt 8), Sören Sehlstedt (anslöt till punkt 6)
Anmäld frånvaro: Anders Öman, Glenn Johansson, Robin Muschke
Adjungerade: Tony Johansson
1. Mötets öppnande.
Vid Glenns och Anders frånvaro valdes Carola till mötesordförande.
2. Val av sekreterare samt justerare.
Sekreterare: Daniel
Justerare: Björn
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll.
Fel i föregående protokoll gällande klubbens kassa. Den rätta siffran för kassan
är 56 658,79kr. I övrigt godkändes protokollet.
5. Inkommande/utgående skrivelser.
Styrelsen har fått mail från Anders Wideson (SSDV). Han vill att vi marknadsför
jaktproven mer. Vi borde förtydliga och marknadsföra det på
hemsida/Facebook/klubbtidning. Carola pratar med Anders om hjälp att
utforma en text vi kan ha i tidningen/hemsidan/Facebook.
Daniel har fått mail från en amerikansk reklambyrå som vill ha annons om
storviltsjakt på vår hemsida. Styrelsen beslutade att avböja denna möjlighet då
det var oklart om det var ett seriöst erbjudande eller spam.
6. Rapport ekonomi/medlemsansvarig.
Medlemsantalet ökat något sedan senaste mötet, exakt antal hade Johan ej
framför sig. Saldo på kontot är idag 76 617,79kr. Tony har startat upp vårt
Swish-konto. Vi behöver återkalla eventuella fullmakter som finns hos banken
samt ändra adressen hos skatteverket till att gå till Glenn. Nya adressen blir då
Glenn Johansson
Äsperöd 323
243 97 Hallaröd

med co-adress till Tony Johansson.
Tony Johansson
Ervasteby 202
591 96 Motala
Styrelsen beslutade att enligt stadgarna välja Tony Johansson (640220-1971)
och Glenn Johansson (730315-4053) att var för sig teckna föreningens firma.
7. Rapport avelsrådet Internationella/nationella
Det finns en del parningar som styrelsen fått information om, varav några är
godkända enligt våra regler.
Mötet diskuterade om vi borde ge dispens till väldigt bra hundar för fler än de
fyra som vi idag har som maximum. Björn tittar om vi kan få fram bättre
information om hur det skulle slå på rasen med fler kullar. Sen tar vi beslut vid
senare tillfälle.
8. SSDV.
SSDV vill hålla en spårtävling för alla raser i klubben. De har som idé att 1:an och
2:an från KM ska gå vidare till SSDVs tävling. Styrelsen var positiv till detta. Vi får
planera vårt KM utifrån detta. Carola får i uppgift att kolla mer med Anders
Wideson kring detta.
9. Hemsidan/Kopovbladet
Daniel upplever att det är mycket strul med hemsidan. Daniel önskade mandat
för att undersöka om vi kan göra om hemsidan. Mötet beslutade att alla ska höra
sig för om de har någon som kan hjälpa oss med en ny hemsida.
Nästa nummer av Kopovbladet, deadline är 6/12. Förslag till innehåll är, de nya
avelsreglerna, reportage från kopovjakten i Slovakien, samt reportage om
provreglerna i Tyskland. Dessutom bör vi ha med Anders W text om jaktproven,
göra reklam för T-shirts, raggsockar etc. samt reklam för första godkända hund
enligt nya reglerna och en uppmaning till samtliga att skicka in sina avelsmeriter.
Vi borde ha med så många av nästa års aktiviteter som möjligt, vi får försöka
planera detta via styrelsens facebookgrupp. Vi behöver få intyg från skatteverket
för att vi är ideell förening för då slipper vi betala moms på trycket och porto.
Tony tar tag i detta.
10. Övrigt
a. Nya avelsprovet.
- Lite krångel med anmälan som måste gå via klubben. Detta behöver vi
klargöra hur det ska ske. Vore smidigt om man kan anmäla sig direkt till
Mamima. Glenn får i uppdrag att prata med Mamima så vi får till en enkel
procedur.
- Daniel skriver ihop annons om att alla ska skicka in sina meriter till
klubben.

- Mötet förtydligade att det gamla avelsgodkännandet i A-klass övergår i
godkänd med notering ”jaktklass” och avelsgodkännandet i B-klass övergår i
godkänd.
- Björn gör en språklig översyn av reglerna och återmatar till Daniel som ger
ut en utgåva två med språkförbättringar.
b. Årsmötet.
- Daniel ringer Michael på Mamima för att kolla upp datum för årsmötet.
13. Nästa möte
tisdag 20/12, kl: 18:30.
14. Möte avslutas.
Protokollet justeras:

_____________________________________
Björn Esplund

_____________________________________
Carola Grönesjö (tillf. ordf.)

