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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
Ledamot Seija Vartianen
Suppleant Pirre Andersson
Frånvarande:
Suppleant Malin Bång

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 bokföringsprogram är införskaffat.
De inkomster SHoK fått i samband med sina seminarier via
studiefrämjandet är på väg in till vårt bankkonto.
Vi har för tillfället 247 medlemmar som håller på att stämmas av med
betalning.

VII. Rapporter och beslut
b. Rapport från utbildningsgruppen:
bordläggs till nästa möte

a. Rapport från medlemsutveckling:
Snabb återkoppling gällande medlemskort. Gruppen har hittat en
funktion men fortsätter att undersöka om det finns möjlighet att
skicka ut medlemsbevis inom kort.
Styrelsen beslutar att gruppen har en ekonomi på högst 2000 kr för
medlemskort/medlemsbevis. Om gruppen hittar en tjänst som
överstiger denna summa ska det lyftas i styrelsen.
b. SKK:
Ingen vidare kontakt med SKK sedan sist.
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c. Funktionärsgruppen:
bordläggs till nästa möte
d. Arrangörsgrupp:
Gruppen presenterar för styrelsen ett förslag på kandidater som
tillsammans ska jobba fram ett underlag för domarutbildningen.
Om få kandidater tackar ja till uppdraget kommer gruppen
presentera nya förslag.
Styrelsen beslutar att godkänna tillfrågandet av dessa kandidater för
domarutbildningsgruppen.
e. PR-Gruppen:
bordläggs till nästa möte.
f. Medlemsmöte:
Styrelsen kommer att bjuda in till medlemsmöte i slutet av
november. Separat inbjudan med mer information delas till alla
medlemmar.
g. Årsmöte:
Styrelsen kallar till årsmöte den 6 Mars, 16.00.
Separat inbjudan med mer information delas till alla medlemmar

VIII. Inkommande frågor
a. Önskemål på kvitto.
Styrelsen hänvisar till medlemsbeviset som ett kvitto och/eller
betalningen.

IX. Övriga frågor
a. Mall för diplom gällande kursverksamhet kommer så småningom
publiceras på hemsidan.
b. Alla i styrelsen kommer att bjudas in till google driv för molnlagring.

Sidan 2

X.

Nästa styrelsemöte
21 November, 2021
kl 19.00
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XI. Mötet avslutas

Sidan 3

