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Svenska Hoopersklubben interimstyrelsemöte 2021-03-07 
 

1. Mötets öppnandes av ordförande Bende Press 
 

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

3. Val av justerare  
Pirre Andersson valdes till mötes justerare 

4. Godkännande av dagordning 

5. Genomgång och godkännande av senaste mötesprotokoll 
Protokoll från 2021-02-14 godkändes 
 

6. Rapporter 
a. Ordförande. 
Bende frågade om mötesanteckningarna från Utbildningsmötet den 17 februari skickats in 
vilket bekräftades av sekreteraren. Genomgång av anteckningar under punkt 7. 
Gammal version av stadgarna låg i facebookgruppen, sekreteraren lägger upp de rätta under 
veckan. 
b. Kassör 
Klubben är nu registrerad hos skatteverket. Vårt organisationsnummer är 802534-6951. 
c. Sekreterare 
Runt 35 namn till årsmötets medlemslängd har kommit in hittills.  Ytterligare ett namn har 
inkommit till sekreteraren som intresserad av en styrelsepost, Ing-Marie har också ett namn 
till – dessa erbjuds en ledamotsplats. 
 

 

7. Mötesfrågor/statusuppdatering 
- Klubbrelaterade frågor (registrering, medlemsregistrering, årsmöte) 
Genomgång och godkännande av årsmötesinbjudan. Pirre skickar en zoom-länk till 
sekreteraren att bifoga tillsammans med inbjudan.  
Övrig information lades till under Övriga frågor om någon vill veta hur det går med arbetet 
inom klubben gällande SKK och utbildningar. 
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- SKK processen 
Inget nytt att rapportera. Vi har god koll på vad som behövs göras när styrelsens arbete drar 
igång. 
- PR (Hemsida och Sociala medier) 
Föregående protokoll är nu digitalt signerat och skickas till Pirre för att läggas upp på 
hemsidan. 
- Utbildning (instruktörsutbildning, kurser) 
Genomgång av mötesanteckningarna från arbetsgruppen för utbildning möte den 17/2. 
Mötesanteckningarna sparas i sekreterarens mail. 
 

8. Övriga frågor 
Reportaget snart klart för http://www.hundetablissemanget.se/ 
 

9. Datum nästa styrelsemöte 
Årmöte 19 mars kl 19.00. Inbjudan skickas ut till alla i interimstyrelsen. 
 

10. Mötet avslutades 
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