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Svenska Hoopersklubben interimstyrelsemöte 2021-02-14 
 

1. Mötets öppnandes av ordförande Bende Press 
 

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

3. Val av justerare  
Susanna Larsdotter valdes till mötes justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Genomgång och godkännande av senaste mötesprotokoll 
Protokoll från 2021-01-24 godkändes 
 

6. Rapporter 
a. Ordförande. 
Bende efterfrågade en uppdatering på hur det ser ut med namn för de styrelseposter som är 
lediga samt om vi fått svar från SKK ang processen. Se svar under punkt 7. 
Bende har kontakt med journalisten Sara Flodin från http://www.hundetablissemanget.se/ 
för ett reportage om hur en klubb blir verksamhetsansluten till SKK. Pirre och Susanna fick 
frågan om även de vill bli intervjuade för sin erfarenhet av just detta. Båda tackade ja och 
skickar sina kontaktuppgifter till Bende. 
b. Kassör 
Birgitta har via styrelsens facebook grupp informerat om att ansökan om registrering av 
klubb är skickad till skatteverket. 
c. Sekreterare 
Lite medlemsförfrågningar har inkommit sedan sista protokollet publicerades på hemsidan 
vilket är jättekul. Svar kommer skickas ut till dem att det först krävs ett årsmöte och en vald 
styrelse innan man kan bli medlem. De kommer också få frågan om de vill vara med på 
årsmötets medlemslängd. 
Inbjudan till årsmötet visades och godkändes. Den kommer läggas på hemsidan och i 
facebook gruppen Svenska Hoopersklubben.  
 

 

7. Mötesfrågor/statusuppdatering 
- Klubbrelaterade frågor (registrering, medlemsregistrering, årsmöte) 
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Inga direkta svar har inkommit till sekreteraren till posterna för Ordförande, kassör och 
sekreterare. Marie har fått en intressent till någon annan post, och hon kommer få förfrågan 
om ledamotsplatsen.  
Bende fortsätter som ordförande och Ing-Marie har en kontakt som tar posten som 
sekreterare. Detta möjliggör att vi kan hålla årsmöte och komma vidare i arbetet. Vi 
fortsätter letar kassör men rollen går att lösa med externa parter om så behövs en tid. 
Om fler namn kommer in till en post så blir det röstning av medlemslängden på årsmötet. 
Inbjudan till årsmötet går ut så fort som möjligt med sista anmälningsdag 12/3. Anmälningar 
till medlemslängden skickas till sekreterare@svenskahoopersklubben.se 
Kort beskrivning av varje person som är valbar till en post i styrelsen att skicka med i 
inbjudan till årsmötet. Skickas till Marie sekreterare@svenskahoopersklubben.se så fort som 
möjligt som sammanställer till 7/3. 
Marie fick frågan om hon kan tänka sig få frågan om att vara ordförande på årsmötet vilket 
hon sa ja till. Vi bestämmer oss att ta nästa styrelsemöte den 7/3 för att stämma av allt till 
årsmötet.  
Vi fortsätter med arbetet med ett färdigt förslag på stadgar till årsmötet. Styrelsen bokar in 
ett arbetsmöte den 28/2 för enbart detta. 
Arbetsgruppen för regelverket har haft ytterligare ett möte för uppdateringar och rättningar 
som ska göras innan deras nästa möte den 3/3. När det nya förslaget på regelverk är klart 
publiceras det på hemsidan. 
- SKK processen 
Sune Zander har fått svar från SKK ang. processen. Det svar han fått det inte finns någon 
specifik checklista på processen då det händer så sällan men att initialt vill SKK ha en 
kortfattad beskrivning av sporten och där efter ett utkast till regler samt beskrivning av 
Svenska Hoopersklubben. Bende har också via sina kontakter på SKK fått information om vad 
som behövs göras när vi har en klubb med vald styrelse. 
- PR (Hemsida och Sociala medier) 
Vi har fått fin feedback på hemsidans utseende och innehåll. Tack Pirre och Susanna för bra 
jobb här. Protokoll och annan information från styrelsen ligger ute för allmänheten. 
En sida på Facebook för Svenska Hoopersklubben bör skapas efter årsmötet för sådant som 
är just klubbrelaterat. I dag finns en grupp som heter Svenska Hoopersklubben som då tas 
bort eller byter namn om det finns ett behov av gruppen. Beslut om det får tas av den valda 
styrelsen efter årsmötet. 
- Utbildning (instruktörsutbildning, kurser) 
Arbetsgruppen för Utbildning har möte den 17/2. Information därifrån delges på nästa 
styrelsemöte. 
 

8. Övriga frågor 
Bende har inte hunnit med en sammanfattning av olika länders regelverk till hemsidan ännu 
men har det på sin to-do-list. 
 

9. Datum nästa styrelsemöte 
7/3 kl. 18.30 

10. Mötet avslutades 
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