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Svenska Hoopersklubben interimstyrelsemöte 2021-01-24 
Protokoll klubbens bildande samt antagande av stadgar 
 

1. Mötets öppnandes av ordförande Bende Press 
 

2. Närvarande (styrelse) 
Bende Press -Ordförande 
Susanna Larsdotter – Vice Ordförande 
Birgitta Larsson - Kassör 
Marie Mattsson - Sekreterare 
Pirre Andersson - Suppleant 
Malin Bång - Suppleant 
Jeanette Karppinen - Ledamot 
Ing-Marie Lindberg -Ledamot 
 

3. Val av justerare  
Malin Bång valdes till mötes justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Klubbens bildande 
Närvarande i interimsstyrelsen förklarar härmed att klubben har officiellt bildats och dess 
stadgar har godtagits. 
 

6. Rapporter 
a. Ordförande 
Bende bad alla om en kort presentation av sig själva samt allas erfarenhet och intresse för 
Hoopers.  Vi kan konstatera att vi är allt från nybörjare inom Hoppers till erfarna men att 
många av oss har erfarenhet från tidigare hundsportklubbverksamhet inom andra 
konstellationer. 
b. Kassör 
Inget att rapportera denna första gång 
c. Sekreterare 
Marie tog uppfrågan med offentliggörande av våra protokoll och styrelsen bestämde att vi 
publicerar protokollen på vår hemsida när alla i styrelsen har godkänt protokollet så alla att 
ta del av vårt arbete och process framåt. 
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7. Mötesfrågor/statusuppdatering 
- Klubbrelaterade frågor (registrering, medlemsregistrering, årsmöte) 
Klubben kommer registreras i Skatteverket inom det snaraste. Adressen vi registrerar blir vår 
kassörs. Marie skickar underlag till Bende och Birgitta.  
Vi bestämde oss för att satsa på ett årsmöte så tidigt som möjligt för att få en av 
medlemmar vald ordinarie styrelse och datumet sattes till 19/3 kl 19.00 (digitalt årsmöte).  
Information på hemsidan kommer ut senast sista veckan i februari. 
Till första årsmötet behövs en medlemslängd med de personer som visat intresse att bli 
medlemmar. För att inte stöta på GDPR-problem kommer de som vill delta skicka sina 
anmälningar till sekreteraren som sammanställer. Pirre och Susanna har tidigare erfarenhet 
av digitala årsmöten och stöttar upp med den kunskap de har i det praktiska. 
Ing-Marie har skickat en länk med bra information om hur ett första årsmöte kan gå till, läs 
här 
Valberedning kommer eftersökas på hemsida och facebookgruppen. De platser som kommer 
stå utan namn till ordinarie styrelse idag är Ordförande, kassör, Sekreterare och 1 ledamot. 
Även en sammankallande revisor med 2 supporterande revisorer kommer behövas. 
- SKK processen 
Varken Marie eller Sune Zander har fått svar på våra förfrågningar från SKK. Susanna delade 
med sig av det svar som Svenska Trick-klubben fått på sin förfrågan.  
Pirre delade med sig av sin erfarenhet från Nosework-klubbens bildande och dess väg mot 
SKK.  
Bende har vid annat tillfälle fått information från SKK-representanter att ett bra sätt är att 
kontakta Svenska Nosework-klubben och följa deras exempel.  
Vi tar alla denna information med oss in i arbetet som kommer efter ordinarie styrelses 
arbete börjar. 
- PR (Hemsida och Sociala medier) 
Det finns ett stort intresse för Hoopers och det kommer bara växa. Många frågor ställs om 
Hoopers historik, olika grenar och olika länders regler. Vi behöver uppdatera hemsidan med 
denna typ av information så den blir lättillgänglig för alla. Bende gör en kort 
sammanställning av skillnaderna mellan olika länder från sin erfarenhet och kunskap som vi 
kan publicera på hemsidan. På hemsidan bör det också tydligt framgå att vi i Sverige idag 
utgår ifrån vårt förslag på regelverk fram tills regelverket är godkänt och klart. En 
uppdatering av förslaget görs av regelverksarbetsgruppen görs till vårt nästa styrelsemöte 
utifrån den in-put som har kommit in så en ny version kan publiceras på hemsidan. Bende 
ser till att de uppdateringar som behövs göras blir klara. 
Susanna har skapat en facebookgrupp för styrelsen där vi enkelt kan godkänna eventuella 
ändringar av protokoll innan signering.  
- Utbildning (instruktörsutbildning, kurser) 
Då vi idag inte har ett godkänt regelverk måste vi avvakta ett sådant innan vi kan börja 
utbilda instruktörer. Även här delade Pirre med sig av hur Svenska Nosework-klubben hade 
börjat dvs. att klubben utbildar ett antal uppstarts-instruktörer som sedan kan vidareutbilda 
fler instruktörer. Samma gäller framtidens domare. Allt för att alla ska få samma grund att 
stå på och samma grund att lära ut.  
De kurser som idag redan körs och fram tills vi har utbildade instruktörer av klubben, bör 
utgå ifrån det förslag på regelverk som finns presenterat. 
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https://forening.se/bilda/bilda-forening/det-forsta-arsmotet/


8. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 
 
 

9. Datum nästa styrelsemöte 
14/2 kl 19.00 
 
 

10. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------                                          ---------------------------------------------- 
                     Ordförande                                                Justeras av Malin Bång 
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