Protokoll:
12 december,
via Zoom
Dagordning:

I.

Mötet öppnas

II.

Närvarande:
Ordförande förklarar mötet öppet.
Närvarande:
Vice ordförande Susanna Larsdotter
Sekreterare Kathrin Runge
Ledamot Ing-Marie Lindberg
Ledamot Paul Bjurehag
Ledamot Hans Nordgren
Ledamot Seija Vartianen
Suppleant Pirre Andersson
Frånvarande:
Ordförande Yvonne Ahlin
Kassör AnnaKarin Risberg
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 lite över 300 betalande medlemmar.
Intäkter från nya seminarier är på väg in.

VII. Rapporter och beslut
a. Rapport från utbildningsgruppen:
Ny kurs med 40 anmälda startar i januari.
b. Rapport från medlemsutveckling:

Arbetet med medlemskort är i full gång och rullar på bra.
Gruppen önskar återkoppling från styrelsen i form av beslut om när
medlemskorten ska skickas ut.
Styrelsen beslutar att medlemskort skickas ut minst en gång i
månaden, detta sker senast den siste i månaden. Gärna oftare om det
är möjligt.
c. SKK:
Efter den kontakt som funnits med SKK har SHoK fått till sig att
utbilda domare och TL. SKK har bett SHoK att kolla på noseworkklubben gällande hur de har gått till väga för att hamna under SKK.
SHoK jobbar vidare med att utbilda domare och TL som nästa steg i
riktning för att hamna under SKK.
d. Funktionärsgruppen:
Funktionärsgruppen blir nu ersatt av domargruppen.
Domarutbildningen är i gång.
e. Arrangörsgrupp:
Agneta i arrangörsgruppen, som också sitter med i gruppen för
tävlingsklienten, har gått igenom den klient som finns nu
tillsammans med gruppen.
Förra mötet fick gruppen i uppdrag att ta fram riktlinjer gällande en
startavgift.
Gruppen anser att det inte är tävlingsledarens roll eller arrangörens
roll, vad en startavgift ska kosta utan styrelsen. Denna kostnad är
beroende på vad klienten kommer kosta samt vad SHoK ska ha per
start. Detta är ett beslut styrelsen behöver ta.
Arrangörsgruppen jobbar vidare men vem som bär huvudansvaret på
en tävling och presenterar en tanke till nästa möte.
f. Tävlingsklientgruppen:
Ett utkast på en klient finns och jobbas med.
Gruppen behöver kolla på avgifter för klienten, bland annat för ett
betalsystem och presentera detta för styrelsen.
g. PR-Gruppen:
Förslag på att vara mer öppna på vår facebookgrupp, genom att
exempelvis berätta mer utåt vad styrelsen jobbar med, eller att inför
ett styrelsemöte lägga ut en blänkare och på så sätt öppna för frågor
till styrelsen.
Samtal kring hur man kan få fler medlemmar tas upp.
Webbshop med kläder med SHoK logga diskuteras.
En blänkare om att delta i PR-grupp lägga ut på facebook.
h. Nya datum för möten:
Vi fastställer 30 januari och 27 februari.
Resterande datum får nästa styrelse besluta om.

VIII. Inkommande frågor
Inga inkommande frågor.

IX. Övriga frågor
a. Vem ingår i vilken grupp?
Utbildningsgruppen: Yvonne, Pirre, Ing-Marie
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Medlemsutveckling: Anna-Karin, Susanna, Ing-Marie
Domargruppen: Yvonne, Pirre, Ing-Marie, Paul
Arrangörsgruppen: Kathrin, Hans, Malin, Agneta
Tävlingsklientsgruppen: Pirre, Paul, Micke, Agneta
PR-gruppen: Hans
b. Bilder:
Vi skapar en mapp på driven där vi lägger ut bilder på hundar och
ekipage som utövar hoopers som är godkända att använda i sociala
syften, till dokument, hemsidor etc.
Vi tar gärna in bilder från våra medlemmar.

X.

Nästa styrelsemöte
30 januari, 19.00
Beslut gällande följande behövs tas nästa möte:
-avgifter till SHoK (startavgift, klient, SHoK)
-inplaceringar av utländska ekipage i rätt klass.
-svenska hundar som tagit meriter utomlands, vilka klasser ska de
placeras in i?

XI. Mötet avslutas
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