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I.

Mötet öppnas
Närvarande:
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Ordförande förklarar mötet öppet.
Närvarande:
Ordförande Yvonne Ahlin
Vice ordförande Ing-Marie Lindberg
Sekreterare Kathrin Runge
Ledamot Susanna Larsdotter
Ledamot Paul Bjurehag
Ledamot Hans Nordgren
Ledamot Pirre Andersson
Ledamot Malin Bång
Suppleant Jenny Burden
frånvarande:
Kassör AnnaKarin Risberg

II.

Godkännande av Dagordning
Förslagen dagordning godkänns

III. Val av justerare
Vice ordförande fastställs som justerare.
Vid frånvaro är Susanna Larsdotter justerare.

IV. Förra protokollet
Godkänns och har publicerats på hemsidan.

V.

Ekonomi
Bordläggs till nästa styrelsemöte

VII. Rapporter
a. Rapport från utbildningsgruppen:
Utbildningsgruppen ska till nästa möte komma med förslag på hur
man ska göra med instruktörsutbildningar.
b. Rapport från medlemsutveckling:
I dagsläget finns 376 skickade medlemskort och ett tiotal som ansökt
om medlemskap
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c. SKK:
Kontakten kommer återupptas under sommaren. Uppdraget finns
men SKK önskar att vi ska komma i gång med vår verksamhet och att
vi ska ha medlemmar.
d. Domargruppen:
Presenterar en idé kring domarutbildningar med upplägg och
tillvägagångsätt.
e. Arrangörsgrupp:
Arbetet fortskrider med kompendiet.
Gruppen har haft möte med domargruppen gällande ansvarsområde.
Gruppen har ett behov av möte med tävlingsklientsgruppen.
Till nästa möte kommer arrangörsgruppen att presentera sitt arbeta
och de punkter som arrangörsgruppen önskar återkoppling kring
från styrelsen.
f. Tävlingsklientgruppen:
Arbetet kring tävlingssystemet har legat på paus då man fått
prioritera andra arbetsuppgifter. Uppgifter som vi kommer ha nytta
av till vårt tävlingssystem i framtiden.
Styrelsen önskar en genomgång av hur systemet funkar/ ser ut.
g. PR-Gruppen:
Bordläggs

VI. Beslutsärenden
a) Styrelsen beslutar att godkänna den omfattning gällande
kursupplägg, timplan och examinationer för domarutbildning under
2022.
b) Styrelsen beslutar att godkänna att för den som blir godkänd för
domarutbildningen får stå för den ekonomiska kostnaden gällande resa,
boende och mat medan SHoK står för den ekonomiskavavgiften av en
domarutbildning.
c) Styrelsen beslutar att godkänna en skicka en blomstercheck på 200kr
som tack för insatsen i styrelsen för den som avgår eller inte fortsätter,
samt till den som sitter som mötesordförande på ett årsmöte.
d) Styrelsen beslutar att ta fram ett dokument med markering på de
justeringar man anses behöver göras i det regelverk som finns nu. Detta
dokument ska sedan beslutas om på nästa styrelsemöte för att skickas
ut till samtliga medlemmar. I det utskick ska det också framkomma om
de motioner som hänvisat till regelrevideringen.

VII. Övriga frågor
a) Arvode
Styrelsen får inte fatta beslut gällande arvode/ ersättning till
instruktörer för våra olika utbildningar. Men frågan är aktuell.
Underlag ska presenteras för revisorerna så att dessa kan besluta
gällande frågan. Detta ska sedan redovisas på ett årsmöte.
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VIII. Inkommande frågor
Inga inkomna frågor

IX. Nästa styrelsemöte
24 April, kl 19.00
29 Maj, kl 19.00
19 Juni, kl 19.00

Mötet avslutas
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X.
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