Signerat dokument
via https://signera.ebox.nu

Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll-årsmöte-svenska-hoopersklubben.pdf
Storlek: 140507 byte
Hashvärde SHA256:
1a9dc8fcfdce293d6a362a7ec2c128a45358c412a79618d5b3d39bdf52978928
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
 MM, PIA, IL — Powered by TellusTalk

MARIE MATTSSON
Signerat med BankID 2021-03-20 10:09 Ref: 52212a3c-db28-44e0-958b-0d644b97dfdd

Pirkko Irmeli Andersson
Signerat med BankID 2021-03-20 12:52 Ref: a09e4f8f-4327-4aab-bb57-1e536c988e00

ING-MARIE LINDBERG
Signerat med BankID 2021-03-20 14:26 Ref: 220c300e-0054-4879-8bef-7c39063b1a67

Protokoll fört vid Svenska Hoopersklubbens årsmöte 210319
1 Årsmötets öppnande
Mötet öppnas
2 Justering av röstlängd 51 st. Från punkt 9. 49 st.
3 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Årsmötet anser att årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Ing-Marie Lindberg och Pirre Andersson och som rösträknare användes Google-formulär
5 Val av mötets ordförande samt val av sekreterare
Till mötesordförande väljs Marie Mattson och till mötessekreterare väljs Ulrika Gill
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6 Fastställande av dagordning
Bende Press lyfter en fråga om inte en verksamhetsplan ska finnas med i dagordningen. Årsmötet
anser att detta inte behövs utan fastställer den utskickade dagordning.
7 Godkännande av förslag stadgar
Förslaget på stadgar som bifogats årsmöteshandlingarna godkänds av årsmötet.
8 Fastställande av medlemsavgift för år 2021
Förslag Ordinarie medlemsavgift: 300: - Förslag Familjemedlemsavgift: 100: Diskussion kring om medlemsavgiften. Vad ska medlemsavgiften gå till? Tankar kring vad
medlemsavgiften ska används till? Interimsstyrelsen tycker att det behövs ett startkapital. Är det
enklare att ha samma summa för alla typer av medlemskap?
Vi röstar om det ska finnas olika typer av medlemskap - ordinarie medlemskap och/eller
familjemedlemskap. Årsmötet beslutar att vi ska ha en typ av medlemskap. Ej familjemedlemskap.
Det finns två förslag 300 kr och 150 kr. Mötet beslutar om en medlemsavgift på 150 kr.
9 Val av styrelseposter
a. Ordförande ett år: Bende Press är interimsstyrelsens förslag. Mötet föreslår Yvonne Ahlin och
Yvonne presenterar sig själv. Hon är instruktör, instruktörsutbildare och domare i agility. Har många
hundar och brinner för föreningsliv.
Bende Press presenterar sig också. Hon är domare och aktiv i freestyle och rallylydnad. Har många
utbildningar inom hund och samarbetar med olika föreningar. Är aktiv inom hoopers. Vill att sporten
kommer in under SKK.
Votering och omröstning sker. Yvonne Ahlin 29 röster (58%), Bende Press 17 röster (40%), Blankt 4
röster (8%)
Mötet väljer Yvonne Ahlin.
b. Ledamot (Vice Ordförande) ett år Susanna Larsdotter är interimsstyrelsens förslag
Mötet föreslår Bende Press och omröstning sker. Votering och röstning sker Bende Press 20 röster
(40%), Susanna Larsdotter 28 röster (56%), blankt 2 röster ( 4 % ).
Mötet väljer Susanna Larsdotter.
c. Ledamot (Kassör) två år Vakant. Förslag från mötet: Anna-Karin Risberg, som också valdes.
d. Ledamot (Sekreterare) två år valdes Kathrine Runge
e. Ledamot två år valdes Ing-Marie Lindberg

f. Ledamot ett år valdes Seija Vartainen
g. Ledamot ett år valdes Hans Nordgren
h. Ledamot ett år valdes Paul Bjurehag
i. Suppleant två år valdes Pirre Andersson
j. Suppleant ett år valdes Malin Bång
k. Revisor ett år valdes Lena Thunell
l. Revisor ett år valdes Elda Käärmann-Vaher
m. Revisorssuppleant ett år: Vakant
n. Revisorssuppleant ett år valdes Lena Ringholm
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o. Valberedning
Eva Lundin 1 år (Sammankallande)
Marie Brännman 2 år
Marie Fågelquist 1år
10 Frågan om omedelbar justering av punkt 9
Mötet beslutar att omedelbar justering kan ske.
11 Övriga frågor - Övrig information
Fråga om instruktörsutbildningar. Svar från Yvonne Ahlin, vald ordförande, att styrelsen snarast
möjligt ska komma med svar gällande frågor av den här arten. Styrelsen förstår att dessa frågor
skyndsamt måste besvaras. Styrelsen kommer att arbeta fram en verksamhetsplan som de avser att
presentera på ett medlemsmöte.
Fråga gällande regelverket för sporten. Svar från Ewa Lundin som ingått i en grupp som har arbetat
fram ett första förslag gällande regler. Det här är bara i sin linda och det är mycket kvar att göra.
Fråga om storleksindelningar av hundarna. Syftet att inte dela in i början är bara för att få i gång
tävlingarna.
Fråga om marknadsföring gällande sporten till exempel prova på över hela landet. Hur gör vi för att
få sporten känd?
Frågor om tävlingsverksamheter. Kan man köra tävlingar innan vi är med i SKK? Nej, bara inofficiella.
Hur lång tid tar det innan man är en verksamhetsklubb inom SKK? Tar några år – inte jättefort.
Diskussion om vad tävlingar skulle betyda ekonomiskt.
Det finns många olika frågor att fundera kring, menar ordförande. Styrelsen får fortsätta arbeta åt
det håll stadgarna beskriver.
Fråga om att det är viktigt att utbilda instruktörer för att få fler aktiva inom sporten.

Finns många som lägger ut om instruktörsutbildningar. Håll koll på om personer är seriösa eller inte!
Lista med utbildade instruktörer efterfrågas och kommer att utarbetas efterhand.
Diskussion kring online/”på platsutbildningar.”

12 Mötets avslutande

Vid protokollet:

 MM, PIA, IL — Powered by TellusTalk

Ulrika Gill

Mötesordförande: Marie Mattson

………………………………………………………..

Justerare: Ing-Marie Lindberg

………………………………………………………….

Justerare: Pirre Andersson

………………………………………………………..
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