Protokoll fört vid SNWK styrelsemöte 20160911
Mötestid 09.30-17.00
Plats: Bysjön
Närvarande ledamöter
Bo Edoff
Johanna Johnsson
Marina Eklund
Marie Fogelquist
Adam Hübinette
Närvarande suppleanter
Karin Pennerborn
Fredrik Gidensköld
Ledamöter som har anmält förhinder
Sussie Andersson
Lotta Bauer
Katrin Idås
Suppleanter som inte har anmält förhinder
Gunnar Martinsson
1.
2.
3.
4.
5.

Bo Edoff öppnar mötet
Johanna Johnsson väljs till mötessekreterare
Karin Pennerborn väljs till justerare
Dagordningen fastställs
Föregående protokoll läggs till handlingarna med följande förtydligande.
Förtydligande av punkt 8 d att SNWKs hantering av arvodering gäller för domare vid tävling
och inte doftprov.
Justerat protokoll publiceras på hemsidan.
6. Inkommande post
a. Mail Danmark (Johanna Allanach)
b. Oliver Forster Blue Note
c. SKK organisationsutredning 19 november
d. Instruktörslistan, flertalet förfrågningar
7. AU-beslut
a. Ersättning för hantering av förlagsartiklar har tagits fram.
b. Beslut fattas om att SNWK anmäler sitt deltagande till Sthlm Hundmässa
c. Ansökan om uppdelning av domarutbildning avslogs.
8. Rapporter
a. Ordförande

i. SKK info, utbildning certifiering utländska medborgare. Bo Edoff informerar om
att SNWK enbart kan certifiera och auktorisera personer som är mantalsskrivna
i Sverige. Det föreligger inget hinder att utbilda dessa.
ii. Lapphundsringen har inkommit med en förfrågan om sponsring, Bo Edoff har
besvarat detta.
iii. Inför årsmötet 2017 har offert begärts från Scandic Upplands Väsby.
b. Ekonomi
i. Marina redogör för den ekonomiska situationen. Den ekonomiska situationen
är god.
c. Web
i. Fredrik rapporterar om varför hemsidan har legat nere och hur arbetet har sett
ut.
d. Kommittéer
i. Doftprovsk.
Karin redogör för de nya rutinerna gällande doftprov som är igång och fullt
fungerande.
Lista över auktoriserade doftprovsdomare efterfrågas!
Karin fortsätter kontakten med SKK gällande inregistreringen av
doftprovsresultat NW1 genomförda innan 1/1-2017.
ii. Domark.
Adam redogör för domarträffen i Sala. Dokumentet ”Riktlinjer för domare” har
påbörjats.
Domarkonferens planeras för fortbildning av auktoriserade domare.
iii. Instruktörsk.
Inget att rapportera.
iv. Aktivitetsk.
Marina rapporterar att förslag till nytt avtal är framtaget.
v. Tävlingsk.
Flertalet tävlingar har godkänts.
Marie fortsätter med arbetet gällande My Dog.
vi. Marknadsföringsk.
Lotta har inkommit med en rapport gällande Djurens Helg på Solvalla.
vii. Medlemsk.
Antalet medlemmar idag uppgår till 2230 stycken.
Två medlemsmöten inbokade, 3 november hos Örkelljungas utbildningscentrum och 24 november hos F 4 Hundcenter.
Internationella NW-dagen har fått en egen facebooksida och en undersida till
hemsidan är på gång.
Kommittén föreslår att lösenordet tas bort på hemsidan och informationen är
öppen för alla.
viii. Utbildningsk.

Första domarutbildningarna påbörjade.
Kursplan för tävlingsledarutbildning är under arbete.
Valideringstillfälle är planerat 15-16 november i Stockholm.
Skrivelse till SKK är inskickad gällande certifiering och validering.
Ett antal certifieringsförfrågningar har inkommit.
9. Beslutsfrågor
a. Lotta uppdras att kontakta SKK gällande Stockholms Hundmässa
b. Styrelsen beslutar att uppdra Adam Hübinette att ta kontakt med Johanna Allanach
från Danmark enligt inkommet önskemål.
c. Styrelsen beslutar att skicka Bo Edoff på SKKs organisationsutredning 19 nov.
d. Marie uppdras att kontakta Phrida Olsson på Norra Stockholms Hundcenter om
möjlighet finns att hålla SNWKs årsmöte 25 februari.
e. Styrelsens åsikt gällande löptik på tävling är att de ska tillåtas. Marie Fogelquist
reserverar sig mot det beslutet.
f. Styrelsens åsikt är att halvstryp ska tillåtas på tävlingsområdet men fast halsband eller
sele ska fortsatt användas under själva genomförandet av momentet. Marie Fogelquist
reserverar sig mot det beslutet.
g. Styrelsen beslutar att åldersgränsen för att bli doftprovsdomare är 20 år.
h. Styrelsen beslutar att frågan om inrapportering när tävlingar blir fullbokade lämnas
över till Tävlingskommittén.
i. Styrelsens åsikt i frågan gällande deltagande för personer med synnedsättning är att
ansvaret för att meddela markerat ligger hos den tävlande.
j. Styrelsen beslutar att kraven för att få behålla sin auktorisation är:
i. Domaren måste döma minst två officiella tävlingar per kalenderår
ALTERNATIVT delta i en domarkonferens per kalenderår.
k. Styrelsen beslutar att ta bort lösenordet på hemsidan.
l. Doftprovsintygen behöver enbart skrivas under av en doftprovsdomare.
m. Styrelsen beslutar att det nya regelverket kommer att offentliggöras först när det är
helt färdigt och godkänt av SKK. Det nya regelverket kommer att börja gälla från
påföljande månadsskifte efter det att regelverket offentliggjorts.
n. Styrelsen beslutar att SNWK står för domararvoden för tävlingen under Djurens Dag
2016.
10. Punkter som ej får offentliggöras förrän protokollet blivit justerat – inga sådana punkter.
11. Nästa möte 10 november i Lötsberga.
12. Ordförande avslutar mötet.

