Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte
Datum: 2018-03-23
Tid: 09.00-17.20
Plats: Best Western Arlanda Hotellby

Närvarande: Ordförande David Svennelid (DS)
Vice ordförande Marie Fogelquist (MF)
Sekreterare Tina Björnberg (TB)
Kassör Lena Andreasson (LA)
Ledamot Lotta Bauer (LB)
Ledamot Anicka Fernström (AF)
Ledamot Ylva Dahlgren Bengtsson (YDB)
Suppleant Kicki Löf (KL)
Suppleant Marie Bankhed (MB)
Meddelat förhinder: Adam Hübinette, Alma Ohlin

§ 14

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 15

Godkännande av dagordning
Med tilläggen under § 48 Övriga frågor godkändes dagordningen.

§ 16

Val av 1 justeringsman
Till justeringsman valdes Marie Fogelquist att jämte ordförande justera dagens
protokoll.

§ 17

Presentation av ordförandes vision för året (David = DS)
I sin presentation säger David att han brinner för nose work och att han kommer att
jobba för en stabilitet i organisationen. Alla ska känna sig uppskattade. Han vill jobba
för att fler tävlingar arrangeras och att klubben får fler medlemmar. David avslutar sin
presentation med att säga - Tillsammans är vi starka.
Därefter presenterade sig de närvarande ledamöterna.
En kort presentation av samtliga i styrelsen kommer att publiceras på hemsidan.

§ 18

Styrelsens förväntningar på ordförande (DS)
Styrelsen var överens om att vi önskar oss och att vi ska ha en öppen dialog.

§ 19

Kommittéernas arbetsbeskrivningar och arbetssätt (DS)
Kassör Lena rapporterar att hon inte hunnit med att gå igenom allt material hon fått
från förra kassören Marina ännu. Lena är lite fundersam över sin arbetsbeskrivning
angående bl.a. försäkringar. Hon undrar också över vilka avtal klubben har. Lena
fortsätter att leta vidare, fortsätter sin kommunikation med Marina som varit mycket
hjälpsam och återkommer med rapport vid nästa möte.
Diskussion angående utformning av kommittéernas arbetsbeskrivningar.

Svenska Nose Work Klubben
styrelse@snwk.se

Organisationsnummer: 802488-9340
Bankgiro: 548-0249
Hemsida: http://www.snwk.se

Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte
Datum: 2018-03-23
Tid: 09.00-17.20
Plats: Best Western Arlanda Hotellby
Det beslutas att arbetsbeskrivningarna ska innehålla följande rubriker;
- Övergripande ansvar
- Arbetsuppgifter
- Befogenheter
- Rapport till styrelsen
- SKK:s policy för digitala medier ska bifogas och gäller även för SNWK
Arbetsbeskrivningarna ska ha presenterats och vara klart till den 4/5.
Det beslutas att Ylva gör en – att göra lista – som bifogas protokollet som en
påminnelse.
Lotta tar upp frågan om att både Marie Fogelquist och Lotta står som sammankallande
för utbildningskommittén och hon tycker det är svårt att vara två sammankallande i
samma kommitté.
Det beslutas att Lotta Bauer är sammankallande för utbildningskommittén.
§ 20

Föreningsteknikkurs (DS)
Boken ”Föreningsteknik” ska inköpas till klubben och samtliga ledamöter samt
valberedningen. Kostnaden för boken är c:a 125 kr st och samtliga kvitterar ut ett
exemplar. Boken tillhör SNWK och ska återlämnas när uppdraget i styrelsen är slut.
Hela styrelsen ska genomgå en föreningsteknikkurs. Studiefrämjandet har en
webbaserad distansutbildning som börjar den 9/4 och kostar 500 kr/person. Även SKK
planerar att ha en föreningsteknikkurs med preliminär start den 10/6.
Det beslutas att David anmäler oss alla till Studiefrämjandets kurs.

§ 21

E-post, hemsida och sociala medier policyer och hantering (DS)
Genomgång av SNWK:s e-postadresser, @snwk.se, och vem som ansvarar för att eposten hanteras på rätt sätt.
Det beslutas att
styrelse@snwk.se hanteras av Tina
ordf@snwk.se hanteras av David
sekr@snwk.se hanteras av Tina
kassor@snwk.se hanteras av Lena
ansokan@snwk.se hanteras av kanslist Emma Björnåsen
doftprov@snwk.se hanteras av Emma
tavling@snwk.se hanteras av Tina
domare@snwk.se hanteras av Adam
medlem@snwk.se hanteras av Anicka
utbildning@snwk.se hanteras av Lotta och Marie F
instruktor@snwk.se hanteras av Ylva Dahlgren Bengtsson
valberedning@snwk.se Maja Eker
Det beslutas att hemsidan ska uppdateras och som första steg ska den kommitté har
det övergripande ansvaret för respektive del på hemsidan ansvaret för att rätt
information ska stå på hemsidan senast 30/4.

Svenska Nose Work Klubben
styrelse@snwk.se

Organisationsnummer: 802488-9340
Bankgiro: 548-0249
Hemsida: http://www.snwk.se

Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte
Datum: 2018-03-23
Tid: 09.00-17.20
Plats: Best Western Arlanda Hotellby
Vi ska jobba med att en kunskapsbank ska upprättas. Material till den ansvarar alla för.
Kunskapsbanken ska vara en stående punkt på styrelseprotokollet.
Det är OK för styrelsemedlemmarna att delta i diskussioner på Facebook, men vi ska
vara mycket noga med att poängtera att det är sin egen åsikt man uttrycker. Det är
enklast att göra genom att alltid börja sin kommentar med; ”Min personliga åsikt är…”
Alla nyheter som publiceras på hemsidan ska länkas till Facebookgruppen Svenska
Nose Work Klubben.
§ 22

Kommunikation till medlemmar, instruktörer, tävlingsarrangörer och domare –
t. ex. angående dokument, ändringar, versionshantering, styrelsebeslut (DS)
Se ovanstående punkt § 21, frågorna flätar in i varandra.
Det beslutas att vid uppdatering av styrdokument ska versionshantering med
förklarande text införas.

§ 23

Rutiner runt protokollen (Tina = TB)
Det beslutas att styrelseprotokoll skickas först till ordförande och justeringsman för
genomläsning och muntligt godkännande därefter läggs protokollet ut för
genomläsning i styrelsegruppen. När alla har läst protokollet publiceras det på
hemsidan.
Underskrift görs vid nästkommande styrelsemöte.

§ 24

Emmas roll som kanslist (DS)
Allmän information och diskussion kring kanslisttjänsten.
Frågan om att arrangör har kunnat hänvisa tävlandet till kansliet för att få sitt diplom
vid godkänd tävling kom upp. Detta är ändrat. Alla arrangörer kan idag skriva ut
diplom via anmälningssystemet och ansvarar för att den tävlande får sitt diplom på
tävlingen.
Emma har lämnat in en önskan om översyn av uppdragsbeskrivningen samt höjning av
arvodet. Styrelsen är nöjd med kanslistens uppdragsbeskrivning och uppdrog till David
och Tina att ha ett möte med Emma för att få lite mer fakta om vilka jobb som Emma
gör åt SNWK idag.
Styrelsen gav i uppdrag till AU att ta beslut om eventuella förändringar i kanslisten
uppdrag senast 30/4.

§ 25

Sponsring och reklam genom föreningens kanaler som t ex hemsidan (DS)
PR-gruppen får i uppdrag att se över vilka sponsorer klubben har samt hur policyer,
regler och avtal ser ut. Detta ska vara klart senast 30/5.

§ 26

Kursplan för instruktörer (DS)
Utbildningskommittén får i uppdrag att se till att kursplanen uppdateras senast 30/5. I
den ska även finnas en kravspecifikation på både den som blir antagen till utbildningen
samt även på utbildaren.
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§ 27

Marknadsföring för instruktörsutbildning (alla organ välkomna fokus) (DS)
Styrelsen diskuterade hur vi kan göra det tydligare för vägen till SNWK certifierad
instruktör inklusive kravspecifikation samt vägen mellan andra SKK organisationer och
SNWK.
Ärendet bordlades och AU jobbar vidare med frågan.

§ 28

Domarutbildning – Hur gör vi kortsiktigt (start i Skåne inom kort) och hur gör vi
långsiktigt. Kravändring – måste vara nose work instruktör (DS)
Domarutbildningen startar i Skåne nästa helg.
Det beslutas att en utvärdering ska göras på domarutbildningarna innan det blir
aktuellt med en ny.
Domarkommittén får i uppdrag att göra en kravspecifikation på domarutbildningen
som ska vara klar senast 30/5.

§ 29

Tävlingskommitténs medlemmar (TB)
Sammankallande Tina Björnberg. Cecilia Karlsson, Linda Bodin och Marie Bankhed är
villiga att stanna kvar ytterligare ett år. Helena Bohlin och Jeanette Arnesson är nya i
kommittén.
Styrelsen godkänner tävlingskommitténs medlemmar.

§ 30

Anmälnings- och registreringsprogrammet för NW-tävlingar (TB)
Allmän diskussion. Det framkom att styrelsen är oroad över sårbarheten i Michael
Fredrikssons program då han är ensam om att ha kunskap om det. SBK tävling har
lämnat en offert, men ingen specifikation på funktionaliteten. Frågan bordlades.
Det beslutades att AU jobbar vidare med frågan till nästa möte.

§ 31

SBK:s 100 årsjubileum och tävlingarna i Ronneby 22-26/8 (TB)
Allmän diskussion.
Det beslutas att Maria Gabrielsson fortsatt är ansvarig TL, Marie Fogelquist reserverar
sig mot beslutet.
Det beslutas att Maria Gabrielsson fortsätter med kontakten med SBK:s
Blekingedistrikt och SM-general Göte Karlsson samt att Tina följer med som styrelsens
representant vid nästa möte i Ronneby.
Det beslutas att Lotta Bauer är speaker och reservdomare.
Domare är Lotta Castell, Mats Hedlund, Mats Nordin och Pernilla Rask, vilka redan är
tillfrågade och har accepterat uppdraget.
Frågan om hur sekretariatet ska bemannas bordlägges, men måste vara klart tills SMkatalogen trycks.

De prominenta gästerna till jubileumsmiddagen är Marie Fogelquist, Mats Hedlund,
Adam Hübinette och klubbens nye ordförande David Svennelid.
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§ 32

Fråga från tävlande angående att domare ändrat sitt domslut på NW-tävling (TB)
Frågan diskuterades. Styrelsens förslag är att vi inväntar SKK:s råd om förfarande och
att Adam därefter skriver ett förtydligan i domargruppen och informerar styrelsen vid
nästa möte.

§ 33

Arrangörsmanualen (Anicka - AF)
Se § 22, fråga om versionshantering vid uppdatering.

§ 34

Bokningssystem till domarna (Ylva - YDB)
Frågan diskuteras och Ylva får i uppdrag att efterhöra med Adam vad domarna tycker
och om intresse finns för ett bokningssystem. Ylva återkopplar till styrelsen angående
detta 30/5.

§ 35

Instruktörsträffarna – vad krävs för att de är godkända (YDB)
Frågan diskuterades och Ylva får i uppdrag att ta fram ett förslag tillsammans med
instruktörskommittén till den 30/5.

§ 36

Instruktörsavtalet (YDB)
Frågan diskuterades och förslag på ett avtal för instruktörer och ett avtal för
doftprovsdomare. David och Tina hör efter med Emma om hon har en lista på vilka
som deltagit på instruktörsträffarna. Marie Fogelquist föreslår någon form av
poängsystem för att instruktörerna ska bibehålla sin certifiering. Frågan bordlades för
vidare utredning.

§ 37

Vidareutbildning instruktörer (YDB)
Frågan diskuterades.
Det beslutas att en remiss ska gå ut till instruktörerna för att efterhöra vad de tycker
och att instruktörskommittén i samarbete med utbildningskommittén arbetar fram ett
förslag till den 30/5.

§ 38

PR/medlemskommitténs medlemmar (AF)
Sammankallande Anicka Fernström. Jessica Johnsson och Therese Enbäck har tackat ja
till att arbeta i kommittén.
Styrelsen godkänner PR/medlemskommitténs medlemmar.

§ 39

Medlemsmöten maj, september och november (AF)
Anicka föreslår medlemsmöten i maj, september och november och att dessa är
temamöten med ämnen som exempelvis ”nose work och funktionshinder” samt att
även dessa ska kunna livesändas. Kommittén kommer att jobba vidare med detta och
senast 30/4 ska vi få besked om vilka datum medlemsmötena ska hållas.

§ 40

Medlemssponsorer (AF)
Se § 25.
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§ 41

Söknosen (AF)
Anicka informerar om att mycket material till Söknosen är klart och att hon jobbar
vidare med det och hoppas kunna publiceras detta snart.

§ 42

My Dog, Hundmässan och SBK SM – event som SNWK deltar på (AF)
Förutom ovanstående event kommer PR/medlemskommittén att jobba med att få
Internationella Nose Work dagen den 20/8 mer uppmärksammad. Lotta informerar att
Agria vill starta en Agria Cup och föreslår att det kan vara något för det eventet.

§ 43

Inloggning medlemmar (AF)
Då Söknosen är en webbtidning för SNWK:s medlemmar föreslås att man ska logga in
på den med t ex medlemsnumret. PR/medlemskommittén jobbar vidare med det.

§ 44

Remiss till TK instruktörsutbildningen (AF)
Se § 26.

§ 45

20/8 internationella NW-dagen (AF)
Se § 42

§ 46

Översyn av dokument/manualer (AF)
Se § 21 och § 22.

§ 47

Rapport från utbildningskommittén (Lotta Bauer = LB)
Lotta hänvisar till utbildningskommitténs rapport som bifogas protokollet.
Utbildningskommitténs medlemmar är Lotta Bauer, Marie Fogelquist, Siv Rüden,
Phrida Olson, Frida Holst Pettersson och Maria Edelton.
Styrelsen godkänner kommitténs medlemmar.
Lotta tar upp frågan om svårigheten att vara 2 sammankallande till kommittén då
både Lotta och Marie valdes på det konstituerande mötet.
Det beslutas att Lotta är sammankallande.
Diskussion angående validering av instruktörer.
Det beslutas att vid validering av instruktörer ska det ske enligt den gamla, godkända
valideringsplanen.

§ 48

Övriga frågor
a) Beslut på certifierarutbildning för Siv Rüden
Styrelsen beslutar att då det inte finns något tidigare styrelsebeslut på validering
till certifierare för Siv Rüden bordlägges denna. Lotta reserverar sig mot beslutet.
b) Anmäld till dubbeltävling, 3:e diplom första dagen. Anmälningsavgiften åter?
Frågan hänskjutes till regelrevideringen 2019.
c) Är det OK att ha tävling på samma dag på samma område?
Ja, om det är en delad tävling. Förtydligan om delad tävling kommer på hemsidan.
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d) Dispens för person med funktionsnedsättning att söka med lös hund
Någon generell dispens kan inte ges utan man ska inkomma med en skrivelse
angående detta till tävlingskommittén.
e) Dispens till barn under 12 år att få tävla
Det beslutas att man ska vara generös med dispenser till att barn under 12 år ska
få tävla med kopplad hund.
Det beslutas att tävlingskommittén ansvarar och godkänner dessa dispenser.
f) Fråga från valberedning angående en 3:e medlem
Siv Rüden valdes på årsmötet in som ledamot i valberedning på 1 år, fyllnadsval.
Då Siv trodde att detta var en suppleantplats som hon accepterat, har hon nu
tackat nej till detta uppdrag på grund av tidsbrist.
Styrelsen beslutar att Mia Tegbrant är godkänd som adjungerad till
valberedningen. Mia fanns också med som kandidat till valberedningen på
årsmötet.
David informerar Maja Eker, sammankallande i valberedningen, detta senast 9/4.
§ 49

Mötets avslutande
Då mötet drog ut på tiden på grund av många ärenden att behandla var flera i
styrelsen tvungen att lämna mötet med anledning av flygtider.
Anicka och Lena lämnar mötet kl 16.15 efter § 34 och Kicki lämnar mötet kl 16.45 efter
§ 48 d).
Det beslutas att David lämnar ut förslag på datum för kommande styrelsemöten i
styrelsens Facebookgrupp.
Därefter tackar David för ett mycket intressant och givande möte och förklarar mötet
avslutat kl 17.20.

___________________________________________
Tina Björnberg, sekreterare

_____________________________________
David Svennelid, ordförande

___________________________________________
Marie Fogelquist, justeringsman
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Svenska Nose Work Klubbens Utbildningskommitté

Utbildningskommittens redogörelse till styrelsemötet den 23 March 2018.
Ansvarsområden för kommiten:
Ansvarar för den övergripande samordningen av frågor som rör instruktörsutbildningar
samt doftprovsdomareutbildning.
Utbildningskommittén (UK) ansvarar bland annat för att koordinera och ta in ansökningar
kring certifieringar samt att erbjuda valideringar.
Utbildningskommittén ansvarar för utbildning av utbildare av doftprovsdomare samt
fortbildning av valederare.
Befogenheter: Att inom ramen för av styrelsen fastställd budget genomföra
arbetsuppgifterna.
Kommittén äger rätt att ta in lämpliga personer för att genomföra arbetsuppgifterna.
Rapporterar till styrelsen: genom kopia på minnesanteckningar från sammanträden.
Kontakta kommittén
E-post: utbilding@snwk.se
Mötesdatum inplanderade 2018, där emellan telefonmöten samt diskutioner i den
egna FB gruppen.
•
•
•
•

5 april
7 juni
27 september
6 december

Utbildningskommittén fram till 23/3-18 har bestått av:
Lotta Bauer, sammankallande
Siw Rüdén
Phrida Olsson
Punkter som styrelsen ska fatta beslut om:
Godkänna Siw Rüdén som valederare.
Hon kommer att göra de två oblikatoriska bakbedömningar som de övriga godkända
validerare har gjort.

Svenska Kennelklubbens policy
för digitala medier
Svenska Kennelklubben och dess anslutna klubbar har en positiv inställning till att medlemmar uttrycker
sina åsikter i de digitala medier som finns i dag. SKKs medlemmar är organisationens främsta ambassadörer och de har en central roll när det kommer till att sprida information och kunskap om Svenska
Kennelklubben och SKK-anslutna klubbar. Det finns dock vissa begränsningar beträffande vilken information medlemmar får sprida vidare i exempelvis bloggar, på Facebook,Youtube, Twitter och liknande.
Inom ramen för medlemskapet i en SKK-ansluten klubb har medlemmar vissa skyldigheter gentemot Svenska
Kennelklubben. Den som är förtroendevald får exempelvis inte röja, utnyttja eller förmedla information
som vederbörande har tillgång till på grund av sin ställning. Det handlar om:
• enskilda medlemmars personliga eller ekonomiska förhållanden,
• sekretessbelagda uppgifter,
• SKKs/klubbens upphovsrättsskyddade material eller annat skrivet material som är SKKs/klubbens egendom.
Svenska Kennelklubben eftersträvar en god medlemskultur där förtal, förolämpningar eller mobbning av
medlemmar eller andra inom SKK inte förekommer – inte heller i sociala medier. Detta framgår tydligt sedan
det infördes i SKKs grundregler. Grundregel 1:3 stadgar att det åligger varje medlem i SKK-organisationen
att handla och uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer, och att inte uttala sig nedsättande om enskild medlem.
Medlemmar som deltar i konversationer i sociala medier bör följa vissa regler. Inom SKK ser vi följande
punkter som viktiga ledstjärnor i den digitala kommunikationen:
• att vara öppen och tydlig
• att bidra med kompetens
• att vara ärlig och ansvarstagande
• att vara artig och visa gott omdöme
• att visa respekt för andra
• att respektera upphovsrätten
• att i företroendevald post inte agera utifrån privata preferenser
Var öppen och tydlig

Uttalar du dig i egenskap av medlem i Svenska Kennelklubben ska du vara noga med att alltid berätta vem
du är och i vilken klubb du är aktiv, och vara tydlig med dina egna intressen i sammanhanget. Det är särskilt
viktigt att du berättar var du är aktiv när du framför dina privata/personliga åsikter i frågor som rör Svenska
Kennelklubben eller din klubb. Komplettera gärna ditt inlägg med ett förtydligande av typen: ”De åsikter
och synpunkter som redovisas här är mina egna och delas inte nödvändigtvis av min klubb eller SKK”.
Bidra med din kompetens

Skriv inlägg och bidra gärna till dialogen inom dina specialområden. Tänk på att kunskapsnivån kan variera
avsevärt mellan olika diskussionsforum. Tycker du att ett inlägg bör besvaras men känner dig tveksam till
forumet eller är osäker på om din kompetens är tillräcklig just i det fallet, överväg att i stället tipsa någon
på Svenska Kennelklubbens kansli och låta dem svara.
Var ärlig och ansvarstagande

Har du gjort ett misstag och lämnat felaktig information – erkänn det och rätta det omedelbart. Sociala
medier ger dig närmast oändliga möjligheter att uttrycka dina åsikter, men med detta följer ett ansvar. Av

Svenska Kennelklubbens stadgar, § 1 mål, framgår bland annat att SKK ska informera och sprida kunskap
om hundens beteenden, dess fostran, utbildning och vård. SKK ska vidare skapa och bevara goda relationer
mellan omvärlden och hundägaren. Att du som medlem i SKK är ärlig och visar att du tar ansvar för dina
inlägg, även om du skulle göra ett misstag, skapar förtroende både för dig som person och för Svenska
Kennelklubben.
Var artig och visa gott omdöme

Var alltid vänlig och artig. Kortfattade meddelanden, som det ofta handlar om i sociala medier, kan av
mottagaren uppfattas som mycket hårdare än vad sändaren avsåg, i synnerhet i diskussioner där parterna
har skilda uppfattningar. Även om du uppfattar ett påstående om Svenska Kennelklubben, om din klubb
eller om en enskild medlem som mycket negativt eller felaktigt, undvik att trappa upp konflikten. Håll dig
lugn, tydliggör din ståndpunkt så sakligt som möjligt och undvik pajkastning. Använd ett vårdat språk och
undvik svordomar och annan jargong som kan väcka anstöt. Var aldrig nedlåtande i tonen när du talar om
andra personer och tala inte illa om konkurrenter. Tänk på att även en kommentar som du riktar till en viss
person ofta läses av många fler, exempelvis konkurrenter, medlemmar och icke medlemmar. Tänk till en
gång innan du postar dina inlägg och använd ditt sunda förnuft, då ger du ett sansat och seriöst intryck.
Respektera andras rätt att uttrycka sig

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att var och en är i
sin fulla rätt att ge uttryck för både positiva och negativa åsikter om Svenska Kennelklubben. Att människor
utanför organisationen talar om Svenska Kennelklubben och vår verksamhet – och kanske inte alltid i positiva
ordalag – är en realitet som varje enskild medlem och även SKK i stort måste acceptera och kunna hantera.
Respektera upphovsrätten

SKKs officiella logotyper och varumärken, och även klubbarnas, får endast användas för godkända ändamål.
Det är inte tillåtet att använda en logotyp som privat profilbild eller på en blogg som är din privata. Använd
aldrig andras material utan tillåtelse och var noga med att ange källor och följa de upphovsrättsliga regler
som gäller för olika publikationer. När du i exempelvis ett inlägg på facebook länkar till någon annans
webbplats/sida, var noga med att kontrollera vem du länkar till och visa tydligt att det är en extern länk.
Var medveten om att det kan uppfattas som om Svenska Kennelklubben/klubben rekommenderar ett visst
företag eller står bakom en viss åsikt. Det finns också en risk att innehållet i den sida eller på den webbplats
du länkar till ändras till något som Svenska Kennelklubben/klubben inte vill förknippas med. Var därför
källkritisk och länka bara till platser som drivs av seriösa ägare.
Agera inte utifrån privata intressen som förtroendevald

Det ställs stora krav på förtroendevaldas integritet, och det ska stå helt klart att du som är förtroendevald
representerar SKK, står bakom organisationens ställningstaganden och inte agerar utifrån privata preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala medier. Generellt gäller att din uppgift som
förtroendevald är att agera vägledande och att dela med dig av den kunskap och information du har. Det
är samtidigt viktigt att komma ihåg att du har tystnadsplikt; du får inte föra vidare alla typer av uppgifter,
exempelvis om medlemmar, som du tagit del av i din tjänst eller genom ditt uppdrag. Tystnadsplikten omfattar även dig som är adjungerad till en styrelse, revisor eller ingår i valberedning – och det även efter att
du lämnat ditt uppdrag.
Kontakta kansliet

Om du i ett digitalt forum upptäcker vad du anser vara otillbörliga kommentarer, bilder eller liknande om
Svenska Kennelklubben eller någon SKK-ansluten klubb, eller om någon enskild medlem/förtroendevald,
kontakta Svenska Kennelklubbens kansli.

