
Protokoll: 

21 November,   

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 

Ledamot Seija Vartianen 

Suppleant Pirre Andersson 

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 

SHoK har nu 272 medlemmar.  

VII. Rapporter och beslut 

a. Rapport från utbildningsgruppen:. 

     Inom kort kommer en ny instruktörsutbildning online. 

Information om detta kommer på hemsidan. 

b. Rapport från medlemsutveckling:  

Medlemskort och diplom till instruktörer är skapade och kommer 

mejlas ut. 
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c. SKK:  

Inget att meddela om. 

d. Funktionärsgruppen: 

Av de som blivit tillfrågade gällande domarutbildning har alla utom 

en tackat ja.  

Styrelsen beslutar att tillfråga en ny kandidat.  

e. Arrangörsgrupp: 

Arrangörsgruppen har haft två digitala möten och börjat jobba på en 

manual med högst fokus på inofficiella tävlingar.  

Gruppen önskar återkoppling och dialog med den grupp som 

ansvarar för klienten. Agneta från arrangörsgruppen kommer ingå i 

den grupp som ansvarar för klienten.  

Arrangörsgruppen lyfter frågan gällande startavgifter och riktlinjer.  

Gruppen jobbar vidare ett förslag på en riktlinje gällande kostnad för 

en start.  

f. Tävlingsklienten: 

Ett utkast på en klient presenteras.  

Gruppen jobbar vidare med att justera och kolla över klienten.  

Ett betalningssystem behövs till klienten.  

g. PR-Gruppen:  

Inget att meddela om. 

h. Medlemsmöte: 

Styrelsen beslutar om att arrangera medlemsmöte den 30/11 kl. 20 

till ca. 21. 

Mötet arrangeras via zoom. 

i. Zoomlicens: 

Styrelsen beslutar om att skaffa en licens på zoom för att kunna 

arrangera digitala möten så som medlemsmöten.  

VIII. Inkommande frågor 
Vi får en del mail gällande instruktörsutbildning även gällande 

medlemsbevis och instruktörsbevis. 

IX. Övriga frågor 

a. Justering: Mall för diplom för genomförd hooperskurs finns på 

hemsidan under instruktörsdelen. 

b. Kontaktperson för alla undergrupper presenteras på hemsidan. 

X. Nästa styrelsemöte 
12 December, 2021 

kl 19.00  

(förslag för 2022 presenteras nästa möte) 

XI. Mötet avslutas 

 

 

 


