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Protokoll:
6 Februari,
via Zoom
Dagordning:

I.

Mötet öppnas
Närvarande:
Ordförande förklarar mötet öppet.
Närvarande:
Ordförande Yvonne Ahlin

 IL — Powered by TellusTalk

Vice ordförande Susanna Larsdotter (sekreterare)
Kassör AnnaKarin Risberg
Ledamot Ing-Marie Lindberg
Ledamot Paul Bjurehag
Ledamot Hans Nordgren
Ledamot Seija Vartianen
Suppleant Pirre Andersson
Suppleant Malin Bång
Frånvarande:
Sekreterare Kathrin Runge

II.

Godkännande av Dagordning
Förslagen dagordning godkänns

III. Val av justerare
Ing-Marie Lindberg justerare.

IV. Förra protokollet
Godkänns och har publicerats på hemsidan.

V.

Ekonomi
Uppdatering ekonomi
Kassör gick igenom årets resultat.

VI. Motioner
Många motioner är inkomna. Majoriteten handlar om reglerna. Yvonne föreslår att skicka
dem till Regelrevidering som sker under våren tillsammans med domargruppens och övriga
medlemmars egna tankar om förändringar. Detta föreslås samlas under medlemssidor.

Inkomna motioner:
- Slippa tvingande krav på planyta (finns ingen)
- Skippa kravet på att arrangera alla klasser
- Fler längder på tunnlar
- Två storleksklasser
Förslag på svar till motionerna:
Vi kommer att skicka motionerna vidare till en regelrevidering som
kommer att ske under våren 2022. Där kommer medlemmar få
möjlighet att komma in med synpunkter.
Vad gäller motionen om planyta besvaras den med att det inte är
tvingande.

VII. Styrelsens förslag till stadgeändring (Proposition)
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Stadgarna säger att klubben måste ha en auktoriserad revisor. Klubben är inte stor nog att
behöva en auktoriserad revisor.
§9
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens
angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet valda revisorerna. Av dessa ska en
vara auktoriserad eller godkänd. Årsmötet kan välja en juridisk person som auktoriserad
eller godkänd revisor. De två revisorer som inte är auktoriserade ska vara medlemmar i
klubben och får inte ha ekonomiska intressen inom klubbens verksamhetsområde. De
revisorer som inte är auktoriserade ska, utöver vad som sägs ovan, särskilt granska
styrelsens beslut i frågor som kan påverka styrelseledamöternas enskilda ekonomiska
intressen.
Förslag på ny formulering:
§9
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av
klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet valda
revisorerna. Revisorerna ska särskilt granska styrelsens beslut i frågor
som kan påverka styrelseledamöternas enskilda ekonomiska intressen.
Revisorerna får inte ha ekonomiska intressen inom klubbens
verksamhetsområde.

VIII. Rapporter och beslut
a. Rapport från utbildningsgruppen:
Avslutat den sjätte omgången instruktörsseminarium.
Inlämningar rättas. Cirka 35 nya instruktörer när dessa är klara.
b. Rapport från medlemsutveckling:
En del nya medlemmar har kommit in sedan senaste
Instruktörsutbildningen.
c. SKK:
Efter årsmötet är planen att ny kontakt ska tas med SKK.
d. Domargruppen:
Domargruppen har noterat att en del finjusteringar önskar göras av
reglerna. Detta för att kunna rita och bedöma Hoopersbanor.
e. Arrangörsgrupp:
Kommit en bra bit på väg med arrangörsmanualen.
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Möten är planerade framöver.
Motsvarighet till SKK:s allmänna regler saknas i reglerna, det
hänvisas dock till dem. Tävlingsklienten, har gått igenom den klient
som finns nu tillsammans med gruppen.
f. Tävlingsklientgruppen:
Manual till klienten levereras med klienten
g. PR-Gruppen:
TP-victory nämndes, information samlas för att skapa ett förslag.
h. Valberedningens förslag
Yvonne redovisade förslaget och återkopplar till Valberedningen med
mindre justeringar vad gäller mandatperioder

IX. Beslutsärenden
Namn på tävlingsklienten?
Beslut: SHoK-tävling
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Webbhotell?
Beslut: Oderland om inte utvecklaren har annan åsikt.
Inkommer till budget från Tävlingsklientgruppen.
Hur maila alla medlemmar?
Beslut: Använd Mailchimp.

X.

Inkommande frågor
Inga inkommande frågor.

XI. Övriga frågor
Inför årsmötet behövs:
- Verksamhetsberättelse 2021
- Ekonomisk redovisning & berättelse 2021
- Verksamhetsplan 2022
- Budget 2022
ALLA grupper bör skicka in sina årsrapporter & framtida önskemål snarast för beredning till
handlingar.
Alla handlingar behöver vara klara i styrelsegruppen den 20e för att
publiceras publikt den 27e februari.

SHoKs inaktiva utbildningsgrupp på Facebook tas bort.

XII. Nästa styrelsemöte
27 februari, kl 19.00

XIII. Mötet avslutas
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