Protokoll:
13 Juni,
via Zoom
Dagordning:

I.

Mötet öppnas

II.

Närvarande:
Ordförande förklarar mötet öppet.
Närvarande:
Ordförande Yvonne Ahlin
Vice ordförande Susanna Larsdotter
Sekreterare Kathrin Runge
Kassör AnnaKarin Risberg
Ledamot Ing-Marie Lindberg
Ledamot Paul Bjurehag
Ledamot Hans Nordgren
Suppleant Malin Bång
Suppleant Pirre Andersson
Frånvarande:
Ledamot Seija Vartianen

III. Godkännande av Dagordning
Förslagen dagordning godkänns

IV. Val av justerare
Vice ordförande fastställs som justerare.
Vid frånvaro är Ing-Marie Lindberg justerare.

V.

Förra protokollet
Godkänns och har publicerats på hemsidan.

VI. Ekonomi
Budget förslag presenteras och fastställs.
Än har vi inget konto. Alla papper och dokument är inskickade. Väntar
på besked från Swedbank.
De pengar som inkommit från seminarierna finns just nu hos
studiefrämjandet tills vi har ett eget konto.

VII. Rapporter och beslut
b. Rapport från utbildningsgruppen:
Alla aktiva i styrelsegruppen för SHoK har blivit erbjudna en plats och
tackat ja för de seminarier som man tagit fram. Alla i styrelsen betalar
själv för sin utbildning.
Seminarierna är i gång. Grupp 1 och 2 har gått 2 av 3 seminarier. Grupp
3 och 4 startar 28 Juni samt 30 Juni.
a. Rapport från medlemsutveckling:
Vi kommer att börja med ett enkelt medlemsregister tills ekonomin
tillåter ett mer avancerat. Medlemskap kommer ansökas om via vår
hemsida.
Medlemsgruppen jobbar med ett forumlär.
b. Verksamhetsplan:
Verksamhetsplan presenteras.
Den nya budgeten skall kompletteras i dokumentet.
Vi vill även få in utbildning av TL; domare och linje-funktionärer.
c. SKK:
Kontakt är etablerad.
Yvonne har haft ett samtal med Fredrik Bruno på SKK om vad som behövs för att ansluta
till SKK som en avtalsansluten specialklubb. Yvonne & Kathrin skriver ihop och tar fram ett
underlag till SKK.
Beslutet fastställs.
d. Funktionärsgruppen:
Gruppen har börjat kolla på domarutbildningar och tillfrågat
personer om intresse finns för att hålla utbildning av kommande
domarutbildningar.
Gruppen ska ta fram en grund för kommande utbildningar.
Mål för både funktionärsgrupp och arrangörsgrupp är att vara klara
med grunderna för utbildningarna den 26 September 2o21.
e. Arrangörsgrupp:
En arrangörsmanual är framtagen men ska bearbetas. Gruppen ska
tillsammans ta fram personer som tillsammans kan etablera en
grund för kommande tävlingsledarutbildningar.
Mål för både funktionärsgrupp och arrangörsgrupp är att vara klara
med grunderna för utbildningarna den 26 September 2o21.
f. PR-Gruppen:
Kort info från Hans.

VIII. Inkommande frågor
Vi har fått in en fråga gällande valpar och hoopersträning där man
ber SHoK komma med ett uttalande.
SHok anser att ”valpar ska få vara valpar”.
Enligt våra regler är det först vid 18 månader som en hund får börja
tävla officiellt och för blåbär lutar det mot 15 månader. Det finns
därför ingen stress att börja träna en ung hund tidigt.
Olika raser växer olika fort och olika länge. Det är viktigt att hunden
får tid och ro att växa klart innan den börjar träna. SKK har många
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tips på vad du och din hund kan träna när den är valp och unghund
som etablerar en stark och bra kontakt för framtida träningar.

IX. Övriga frågor
a. Kontaktformulär:
Sekreteraren vidarbefodrar mail med frågor till rätt kontaktperson.
Mailadresser till förljande ska etableras:
Prov, PR och utbildning.
b. Facebook:
Vår facebook grupp ska kompletteras med tydliga regler och
riktlinjer.
Styrelsen röstade gällande annonsering av kurser i vår
facebookgrupp och det beslutades att inte tillåta detta.
c. Tunnel:
En ny typ av tunnel börjar komma upp på marknaden utomlands.
Förslag att lyfta denna vid nästa reglerrevidering.

X.

Nästa styrelsemöte
8 Augusti, 2021
kl 19.00

XI. Mötet avslutas
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