Protokoll fört vid SNWK styrelsemöte 20160707
Mötestid 11.00-17.00
Plats: Arlanda Best Western
Närvarande ledamöter
Bo Edoff
Johanna Johnsson
Marina Eklund
Marie Fogelquist
Katrin Idås
Lotta Bauer
Närvarande suppleanter
Fredrik Gidensköld – med rösträtt

1.
2.
3.
4.
5.

Bo Edoff öppnar mötet
Johanna Johnsson väljs till mötessekreterare
Marina Eklund väljs till justerare
Dagordningen fastställs
Föregående protokoll läggs till handlingarna och skickas vidare för publicering på
hemsidan.
6. Marina redogör för inkommande post.
7. Rapporter
a. Ordförande
i. Bo Edoff meddelar att inga stadgar finns för lokala verksamhetsklubbar. Förändringar kan eventuellt komma , men först efter
Kennelfullmäktige 2017. Befintliga lokalklubbar inom SNWK döps om
till lokala aktivitetsgrupper.
ii. Ordförande meddelar att han har fått inloggningen till hemsidan.
b. AU-beslut fattade mellan ordinarie styrelsemöte
i. AU beslutade att 12 stycken deltagare antagits till den första
domarutbildningen.
c. Ekonomi
i. Marina redogör för det ekonomiska läget som är gott.
ii. Marina framlägger ett förslag om ekonomiska rutiner. Förslaget skjuts
till punkt ”Fastställande ekonomiska rutiner”.
d. Doftprovskommittén rapporterade nya rutiner.
e. Medlemskommittén rapporterar om kommande medlemsmöten, ett i Skåne
och ett i Norrland och Internationella Nose Workdagen. Datum för
Internationella Nose Workdagen är satt för 20 augusti med premiär 2017.
f. Domarkommitténs rapport gås igenom.

i. Inkommen fråga från Frida Holst-Pettersson besvaras med att
doftprovet ska godkännas och det är ok att tävla i den aktuella typen
av sele oavsett var kopplet är fäst. Adam uppdras svara både deltagare
och doftprovsdomare. Punkten justeras omgående.
g. Utbildningskommittén
i. Validering och certifiering
Godkända validerare till och med dagens datum är Sara Andersson,
Maria Edelton, Phrida Olsson och Karin Pennerborn.
Ytterligare sex stycken validerare är under utbildning.
ii. Johanna redogjorde för mötet för validerare i Håverud. Arbetet
fortgår.
iii. Styrelsen tillstyrker Adams förslag gällande giltig frånvaro under
domarutbildningen. Punkten justeras omedelbart.
iv. Åldersgräns för instruktörsutbildning diskuteras. Styrelsen beslutar att
åldersgräns för instruktörer ska vara 18 år.
v. Styrelsen har beslutat om utformningen på intyg för certifierad och
auktoriserad doftprovsdomarintyg.
h. Marknadsföringskommittén
i. Lotta redogör för arbetet i kommittén gällande Solvalla.
ii. Styrelsen beslutar att arvoden vid externa evenemang (till exempel
utställningar och mässor) utgår med 450 SEK för halvdag och 900 SEK
för heldag. Reseersättning betalas därutöver.
iii. Utskick av material beslutades att ordförande kontaktar Karin och att
AU fattar beslut i frågan.
i. Tävlingskommittén
i. Styrelsen uppdrar till Fredrik att titta på en möjlig lösning för resultatregistrering vid tävling.
ii. Priset för medaljerna sätts till 42 SEK.
iii. Marie uppdras ta in offert gällande doftprovskartonger.
j. Lokalklubbskommittén rapporterar att en förfrågan kommit in.
8. Beslutsfrågor
a. Fredrik uppdras hantera uppdateringar av hemsidan.
b. Beslut angående deltagande vid doftprov fastställdes till att domare vid
doftprov ej ska bedöma ekipage domaren haft på kurs/utbildning under de
senaste 6 månader. Med kurs innebär utbildning under minst 3 timmar över
den senaste 6-månadersperioden.
c. Styrelsen beslutar att varje kommitté ska ha en egen mailadress.
d. Styrelsen fastställer ekonomiska rutiner enligt förslag från Marina. Se bilaga.
e. Styrelsen fastställer Marinas förslag gällande att SNWK ansvarar för
arvodering av domare med start 1/1 2017.
f. Katrin uppdras hantera inkommande mail.

g. Styrelsen utser Adam och Marina att delta på FKs möte 15 september.
Styrelsen uppdrar Adam att redogöra för certifieringsförfarandet senast 25
augusti.
9. Punkter som ej får offentliggöras förrän protokollet blivit justerat, inga sådana
punkter finns.
10. Nästa möte 11 september i Borlänge.
11. Ordförande avslutar mötet.

Justerat via e-post
Marina Eklund
Bo Edoff

