Protokoll:
26 September,
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
Ett bankkonto har äntligen godkänts och vi har nu öppnat upp för
medlemskap. Ett bokföringsprogramm är önskvärt, bland annat för att
vi ska kunna skicka fakturan till studiefrämjandet för våra utbildningar.
(Visma, 99kr/månad)
Kontot kostar runt 100 kr/ månaden samt swish 40 kr/ månaden.
Vi har för närvarande 233 medlemmar.
De pengar som finns på kontot är från betalande medlemmar.
Pengar från studiefrämjandet skall också föras över till kontot.
Kostnad för webbhotell finns också.

VII. Rapporter och beslut
b. Rapport från utbildningsgruppen:
Ytterligare ett seminarium för instruktörer är genomfört. Nu har vi
genomfört 5 seminarier. Eventuellt ett seminarium till genomförs i
november.
a. Rapport från medlemsutveckling:
Vi har nu tagit emot medlemmar och en förfrågan av
medlemskapsbevis finns.
Kathrin, Susanna, Pirre och Anna Karin jobbar vidare med att ta
fram ett fungerande koncept för att stämma av betalda medlemmar
samt medlemsbevis.
b. SKK:
Ingen vidare kontakt med SKK sedan sist.
c. Funktionärsgruppen:
Gruppen har en tanke att framtida Hoopers domare ska sedan
tidigare vara utbildad domare inom någon hundsport, ha gått vårt
instruktörsseminarium samt har eller har haft Hoopers kurser samt
tränar aktivt hoopers.
Gruppen har en tanke om att fram ett dokument som ska funka till
framtida domarutbildningar samt också till inofficiella tävlingar där
icke auktoriserade domare närvar för att skapa en röd tråd i
dömandet och skapandet utav tävlingsbanor.
d. Arrangörsgrupp:
Gruppen skall ta in fler personer med tävlingsledarerfarenhet som
tillsammans ska jobba fram ett kompendium och en manual utifrån
det som Hans redan tagit fram.
Gruppen ska kolla över andra hundsporters manualer och
kompendium samt även andra länders kompendium för att ta fram
ett högst aktuellt som skall funka till kommande utbildningar utan
tävlingsledare.
Styrelsen ber gruppen att undersöka och fundera på hur en
utbildning skulle se ut, om möjligheten finns att genomföra de
digitalt.
Tävlingssystem behövs för att arrangera kvalificerande tävlingar
samt för utbildningen utav tävlingsledare.
Framtagare av tävlingssystemet behöver ha dialog med
arrangörsgruppen för att kunna täcka denna del utav
tävlingsledarutbildningen när systemet är klart.
e. PR-Gruppen:
Gruppen ligger på paus tills tävlingar och dylikt arrangeras.
f. Styrelsen beslutar att använda bokförningstjänst av visma samt
godkänner de utgifter vi har månadsvis för bokföring, konto och
swish.
g. Styrelsen beslutar att medlemskap gäller från den månad man blivit
medlem till den siste samma månad året därefter, samt att de som
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blivit medlemmar nu under september/oktober har ett aktivt
medlemskap till siste oktober 2022.
h. Styrelsen beslutar att inför den första domarutbildningen ska
kandidaterna vara utbildade domare inom någon hundsport, ha gått
SHoK instruktörsutbildning, har eller har haft kurser samt tränar
hoopers aktivt.
i. Styrelsen beslutar att till nästa styrelsemöte ska funktionärsgruppen
presentera namn på kandidater till en framtida domarutbildning.
j. Styrlesen beslutar att behålla datumen för kommande styrelsemöten.

VIII. Inkommande frågor
a. Inga inkommande frågor.

IX. Övriga frågor
a. I reglerna under DO står det inte att dessa endast kan intjänas under
nollat lopp – vilket de står på de andra. Känns som att en mening
fallit bort.
Under banområdet har det också fallit bort en mening gällande
meter.
Originalet för reglerna skall finnas hos styrelsen.
Styrelsen beslutar att lägga till meningen om att ”poäng kan endast
tjänas in vid felfritt lopp” i reglerna under avsnittet om DO samt
måttet om banområdet (30x30) läggs till i reglerna.
b. Molnlagring behövs.
Styrelsen beslutar att använda google drive och bjuda in samtliga
styrelsemedlemmar.

X.

Nästa styrelsemöte
17 Oktober, 2021
kl 19.00

XI. Mötet avslutas
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