Protokoll:
8 Augusti,
via Zoom
Dagordning:

I.

Mötet öppnas

II.

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

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
Ny kontakt med Swebank har etablerat, tyvärr utan framgång.
När man skickar in papperna om att ansöka om konto för förening
hamnar man i en kö och det är där vi befinner oss nu. Generellt ska det
handläggas på 2-3 månader. Vi vet inte hur många ansökningar de
hanterat åt gången. Vår kassör ligger ständigt på med att få en
indikation om vart i kön vi befinner oss.
Man har undersökt möjligheten att skapa konto på annan bank men det

krävs oftast att både ordförande och vice ordförande har konto i aktuell
bank.
Det har inkommit ett nytt tips om en lokal bank som eventuellt kan var
aktuell.

VII. Rapporter och beslut
b. Rapport från utbildningsgruppen:
Respons till majoriteten av alla deltagare i de seminarier som ägt rum
under sommaren är färdiga.
Det har varit tufft att ha i gång fyra olika grupper samtidigt.
Det är en stor efterfrågan på fler fortbildningar under hösten.
a. Rapport från medlemsutveckling:
Ligger på paus tills vi har ett konto.
Pirre har tagit fram två olika formulär som finns redo när vi kan
börja ta emot medlemskap.
Ett för de som gått seminarierna samt ett för övriga medlemmar.
b. Verksamhetsplan:
Verksamhetsplan finns.
Till nästa möte ska vi redigera och kolla över igen.
c. SKK:
Kontakt är etablerad.
SKK önskar att vi återkommer när vårt konto är igång och vi kan redovisa hur många
medlemmar vi har.
d. Funktionärsgruppen:
Gruppen har legat lite på paus då flera av de aktiva i denna grupp
jobbat med seminarierna.
Det kommer dock mycket frågor om att arrangera tävlingar.
”officiella” tävlingar kan vi inte arrangera förens vi haft en
domarutbildning.
Även system för tävling diskuteras.
e. Arrangörsgrupp:
En arrangörsmanual är framtagen och bearbetas. Gruppen ska
tillsammans ta fram personer som tillsammans kan etablera en
grund för kommande tävlingsledarutbildningar.
DKK har precis haft officiella tävlingar i hoopers och vi kommer att
undersöka hur de lagt upp arrangörsmanual och
tävlingsledarutbildning.
f. PR-Gruppen:
Gruppen ligger på paus tills tävlingar och dylikt arrangeras.
g. Styrelsen beslutar att Yvonne, Pirre och Ing-Marie får kolla över de
ansökningar vi får in för seminarier och utifrån de kunskaper som
angivits i ansökan delge de ansökande en plats till seminarier.
h. Styrlsen beslutar att under hösten arrangera 1-2 nya
instruktörsfortbildningar, förutsatt att våra ansvariga för
seminarierna vill fortsätta arrangera. Endast en kurs kommer gå i
taget.
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VIII. Inkommande frågor
a. Efterfrågan på fler seminarier för fortbildning av
hoopersinstruktörer är stor. Se beslut ovan.

IX. Övriga frågor
a. Vi har haft problem med kommunikation och kontakt till våra
mailadresser och via vårt formulär på hemsidan.
Vi kommer att undersöka detta.
Om man väntar på svar så ber vi er kolla även i skräpposten då vi av
erfarenhet vet att våra mail kan hamna där.
b. Yvonne har blivit kontaktad av en podd gällande att prata om
Hoopers. Hon har varit där och spelat in ett avsnitt.
c. Det kommer mycket frågor gällande tidigare utbildningar man gått
för att bli instruktör i hoopers och om dessa inte godtas nu när
svenska hoopersklubben kommit med seminarier för fortbildning av
instruktör. För att bli listad instruktör via svenska hoopersklubben
ska man ha gått de seminarier som svenska hoopersklubben
erbjuder.
Har man gått en annan utbildning är det upp till en själv att avgöra
om man anser sig ha tillräckliga med kunskaper för att arrangera
kurser. Vi i svenska hoopersklubben vill dock gärna påpeka att du
som instruktör skall ha koll på de svenska hoopersreglerna. Det är
därför bra om den utbildning du gått också haft fokus på de svenska
reglerna. Vi hoppas dock att så många som möjligt vill gå svenska
hoopersklubbens semainarer och bli listad instruktör via svenska
hoopersklubben.
d. Det har uppmärksammats en del stavfel i reglerna och det beslutas
att dess ska redigeras.

X.

Nästa styrelsemöte
26 September, 2021
kl 19.00

XI. Mötet avslutas
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