Ordinarie Styrelsemöte
Svenska Slovensky Kopovklubben

2017-01-18

Närvarande: Daniel, Anders, Johan, Tony, Robin, Glenn, Lottie, Björn, Sören
Ej närvarande: Carola
1. Mötets öppnande.
2. Val av sekreterare samt 2st justerare.
Sekreterare: Daniel

Justerare: Glenn och Lottie

3. Godkännande av dagordningen.
Godkännes.
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll.
Kunde inte godkännas då Daniel inte hunnit skicka ut det till alla. Får godkännas
vid nästa möte.
5. Inkommande/utgående skrivelser.
Inkommande skrivelse från Mats Falk som önskar tillstånd att para sin tik i
Tyskland. Oklart vad det är för tillstånd Mats önskar då klubben inte kan ge ut
tillstånd, bara rekommendationer på parningar. Glenn får prata med Mats och
förtydligar vi ej ger tillstånd enligt svenska regler. Dock kan vi ej ge
avelsrekommendation i dagsläget då nödvändiga meriter saknas.
6. Rapport ekonomi/medlemsansvarig.
Johan håller på att överföra kassapapper till Tony. I dagsläget 33 betalande
medlemmar.
7. Rapport avelsrådet Internationella/nationella.
En kull född i Skåne hos Gucka Espets kennel (Ricki Persson). Både tiken
(SE48206/2011, Saga) och Hanen (SE50899/2013, Argo) är godkända
avelshundar och klubben rekommenderar således kullen.
Björns tik Ciara (SE20157/2015) är dräktig. Hanen är SE65744/2010, Myrris
Macallan. Även detta är en godkänd parning.
Daniel lägger ut alla uppgifter på nätet.

Styrelsen beslutade också att vi inte kommer ta upp varje enskild kull till beslut
på styrelsemöten då det kan gå lång tid mellan mötena. Om bägge föräldradjuren
finns med på klubbens lista över godkända avelshundar och inga andra hinder
föreligger anser styrelsen i dagsläget att en kull kan godkännas utan formellt
styrelsemöte.
8. SSDV.
Anders rapporterade från SSDVs senaste möte (2017-01-17).
SSDV har beslutat att hålla SM viltspår den 27 aug i Nävekvarn. SSDV förväntar
sig att SSKK väljer ut kandidaterna. Styrelsen gav Anders i uppdrag att
kontrollera hur många platser vi får. Styrelsen ansåg att vårt eget KM ska ligga
till grund för kvalificeringen till SM.
SSDV årsmöte äger rum den 23 april på Scandic väst i Örebro. Vi får skicka 2
delegater. Anders påpekade att det är viktigt att vi fyller dessa platser då det är
delegaterna som har rösträtt. Motioner till SSDVs årsmöte ska skickas in innan
28/2. Dessa skickas till Anders.
SSDV agerar mot de nya reglerna för jaktprov och diplomtest. Dessa har inte
varit ute på remiss hos specialklubbarna.
Styrelsen beslutade att SSKK ska motionera till SSDV om ändring av de nya
diplomreglerna. Vårt önskemål är att de blir mer likt vårt eget hägntest.
Styrelsen beslutade även att motionera till SSDV om att de ska driva på SKK för
att protokoll från diplomtest ska finnas tillgängliga på hunddata. Daniel fick i
uppdrag av styrelsen att skriva ihop förslag till motioner.
SSDVs raser i botten över antal jatkprovsstarter 2016. SSDV vill att vi agerar för
att förbättra det.
SSDV håller sin första officiella utställning på Elmia. I dagsläget är det 43st
anmälda. Max deltagare ca 80st. Det är ”först till kvarn” som gäller.
9. Hemsidan/Kopovbladet
Fortsatt problem med hemsidan. Den behöver en rejäl revision under 2017. Vi
får söka en person som kan göra.
Kopovbladet:
Daniel skickar lista över annonsörer från 2016 till Glenn som får kolla upp vilka
som vill vara kvar även 2017.
Daniel startar en tråd på styrelsens facebookgrupp där alla kan komma med
förslag till innehåll i kommande nummer.
Nästa nummer förväntas utkomma i början på april (efter årsmötet).
10. Övrigt
A. KM i viltspår: Vi har fått förslag på datum (3st) från domaren på när vi kan
ha KM. Lottie och Carola tittar på detta och återkommer i snarast.
Styrelsen beslutade att KM utgör underlag för SSDVs SM tävling. Styrelsen
beslutade också att vi i år gör om kvalificeringen till KM. Ing adeltävlingar
utan för kvalificering krävs att hunden har minst en 1:a i öppenklass
registrerat i hunddata. Styrelsen beslutade också att ettan och tvåan från
2016 är direktkvalificerade till KM 2017 eftersom förra årets KM uteblev.

B. Klubbartiklar: Lottie kan ta ansvar för detta. Glenn har lite tröjor kvar.
Glenn har fått erbjudande från tryckeri, skickar det till Lottie.
Beställningar görs till Lottie.
C. Godkännande av revidering av Avelreglerna: Björn har gjort en översyn av
skrivelserna av de nya avelsreglerna för att förtydliga texten. Styrelsen
godkänner Björns revidering. Daniel ser till att dessa blir utgivna.
D. Facebookgruppen: Daniel påpekade att det är lite krångligt att
administrera gruppen då det är svårt att veta vilka som är medlemmar
eller inte av de som vill ansluta sig till gruppen. Detta beror bl.a. på att vi
har familjemedlemskap. Alla medlemmar som vill gå med i gruppen
behöver kunna uppvisa ett medlemsnummer för innevarande år.
Styrelsen gav Daniel i uppdrag att uppmana alla medlemmar i gruppen att
betala in medlemsavgiften och i April kommer en översyn att göras i
gruppen och då måste avgiften vara inbetald för att få stanna i gruppen.
E. Årsmötet: 25-26 mars. Daniel ansvarar för bokningarna men behöver hjälp
med fixandet av luncher. Daniel fick i uppgift att kolla med Mamima och
Yxnerum om boende och middag.
F. Fastställa funktionärer på aktiviteter 2017. Glenn ansvarar för mässorna,
hägnträff i Agusa samt avelskonferensen. Lottie har ansvar för hägnträff
hos Jensens. Daniel ansvar för årsmötet. Daniel annonserar ut om ett BPH
tillfälle i Skåne som nu är bokat. Lottie och Carola ansvarar för KM
13. Nästa möte
Nästa möte: 9 februari, kl 18:30
Nästnästa möte: 23 februari, kl 18:30
14. Möte avslutas
Protokollet justeras:

_________________________________
Lottie Norén

___________________________________
Glenn Johansson (ordf.)

