Ordinarie Styrelsemöte
Svenska Slovensky Kopovklubben

2016-05-19

Närvarande: Daniel, Lottie, Glenn, Johan, Carola, Björn (anslöt 19:40)
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades kl 19:05
2. Val av sekreterare samt 2st justerare
Daniel valdes i vanlig ordning till sekreterare och Lottie valdes att jämte
ordförande justera protokollet.
3. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes av samtliga deltagare.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
Protokollet från konstituerande mötet har ännu inte justerats och fördelats till
alla styrelseledamöter så frågan om godkännande hänskjuts till nästa ordinarie
möte.
5. Inkommande/utgående skrivelser
Glenn har fått reglerna för jaktprovsmeriteringar i Slovakien. Han lägger upp
detta på styrelsens arbetsyta snarast. Det blir arbetsmaterial till artikel i
Kopovbladet. Glenn blev intervjuad av Hundsport om BPH (det var
Kopovklubben och Vorstehklubben som intervjuades). De visade även intresse
för att göra reportage om vårt anlagstest. Glenn har även fått förslaget till
ändringarna i jaktprovsreglerna från Anders Wideson och våra synpunkter har
beaktats.
Daniel fått artikel om domarbedömningar från SKK som de vill att vi tar in i nästa
Kopovblad. Daniel har också fått inbjudan till Nitra Dog expo som lagts upp i
facebookgruppen.
6. Rapport ekonomi/medlemsansvarig
Vi är idag 89 medlemmar.
Daniel påpekade att vi borde skicka ut en skriftlig påminnelse till alla som inte
betalat in för året. Styrelsen höll med och Johan ska titta på det. Carola påpekade
också att det vore bra om telefonnummer till medlemmarna fanns med i
medlemslistan. Medlemslistan på Google-drive behöver uppdateras.

Ekonomi inget att rapportera.
7. Rapport avelsrådet Internationella/nationella
Två kullar födda i Skåne, alla sålda. Dessa har haft dialog med klubben men inga
klarar rekommendationskraven. Glenn var i Slovakien och de vill att vi ska hitta
en gemensam bedömningsgrund. Vi kanske kan jobba in det i våra anlagstest.
Det finns ett problem med att flera av de större uppfödarna i Slovakien har
många intressenter för sina valpar och att de då inte är så villiga att hålla
valparna 8 extra veckor innan de kan exporteras till Sverige. Styrelsen ska
försöka hitta en bra lösning för detta.
Glenn har nu gått avelsfunktionärsutbildning. Jättebra kurs.
8. Rapport SSDV
SSDV har hållit årsmöte. I övrigt ingen info (Anders var ej med på mötet).
9. Hemsida/Kopovblad
Problem med hemsidan, vissa sidor slutar helt plötsligt att fungera. Oklart varför.
Vi gör en förfrågan på FB om någon är bra på WP och kan hjälpa oss. Annars har
Carola ev. en kontakt som vi kan prata med.
Vi fått förslag på att lägga in på hemsidan/Kopovbladet när hundar meriterar. Vi
kan uppmana medlemmarna via FB att skicka in detta till oss.
Kopovbladet: Nästa nummer i juni. Jensens hägn vill samarbeta med oss och ha
med en annons i Kopovbladet. Försäljning av tröjor och andra klubbartiklar
borde in I nästa nummer. Glenn ska försöka fixar fram foton till det.
Glenn skriver reportage från Slovakien samt avelsinfo. Daniel tar in SKK artikel.
Deadline för allt material 3 juni.
Daniel skickar några extra nummer av Kopovbladet till Johan. En medlem har
meddelat att han inte fått senaste numret. Daniel skickar till honom.
10. Övrigt
A) Jensen/Boda är ok att visa medlemskort och få rabatt. På Boda om tre
medlemmar bokar ingår spårskalltest om så önskas. Glenn jobbar på likande
med Agusa.
B) Tullgarn, Glenn är där alla dagarna. Har fått hjälp från några medlemmar varje
dag. Carola skickar roll-up. Mötet beslutade att Glenn får 2000kr i ersättning för
sina utlägg med Tullgarn (resa och boende). Glenn kommer delta på
Mastungadagen och kommer kontakta Sunnemässan för mer info.
C) Glenn kollar på pris för nya roll-up och beachflaggor. Gärna borde vi ha en
uppsättning i Skåne, Väst och Öst.
D) KM? Sören ska försöka få ihop deltävling i Östergötland. Glenn kan be om
hjälp med att hålla i en tävling i Skåne/Södermanland. Final under augusti.

E) Plaketterna som pris från årsmötet. Hur går det med dom? Emil har inte fått
sin.
Vi ska bjuda in Anders till ett möte och revidera reglerna för Årets Kopov.
F) Klubbjakten: Glenn kollar med Lars så bokar vi datum snart.
Glenn ska ordna en jaktresa till Slovakien med enbart Kopov. Ska bli jaktfilm.
11. Nästa möte
Nästa ordinarie möte planeras till torsdag 14/7, kl 19:00. Glenn ska bjuda in
Anders Wideson till detta möte.
12. Möte avslutas
Mötet avslutades kl. 20:10
Protokollet justeras:

_____________________________________
Lottie Norén

_____________________________________
Glenn Johansson, ordf.
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