Protokoll vid SNWK styrelsesammanträde den 10 nov i Lötsberga, start 09.30
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Mötets öppnande
Val av mötessekreterare Katrin Idås
Val av justeringsperson Sussie Andersson
Närvarande: Bo Edoff, Marina Eklund, Katrin Idås, Sussie Andersson, Fredrik Gidensköld
Anmält förhinder att delta: Marie Fogelqvist, Karin Pennerborn, Johanna Jonsson, Adam Hubinette och Lotta
Bauer
Fastställande av dagordning OK
Uppföljning av föregående protokoll 2016-09-11
Frågor att följa upp från föregående möten
In-Utgående post
a. Skrivelse Yvonne Höglund /Yvonne har skickat skrivelsen till SKKs föreningskommitté.
b. The Danish Nose Work Committee and DKK are pleased to grant Sanne Andersen the authorization
to participate in your NW judges education
c. Utländska medlemmar tävling, Föraren ska vara medlem i en klubb inom SKK organisation. För
förare bosatt utom Sverige krävs medlemskap i av SKK erkänd kennelklubb.
d. Villkor för ”föreläsare” externt och karens vid doftprov fråga Maria Gabrielsson
e. Skrivelse från SKK protokoll nr 3 2016 §105 regelrevidering kring låsning se bilaga.
f. Skrivelse från SKK ptk nr 3 2016 §121 munkorg vid besiktning samt tillträde för valpar vid prov och
tävling.
Rapporter
Ordförande AU – beslut
a. Validering av endast en person, förslag från Adam 2016-11-04 AU har fattat beslut att godkänna
Valideringen av en person.
b. AU har tillstyrkt Dispens av tävlingsområde under MY DOG.
c. AU har beslutat att skicka två validerare till Yvonne Höglunds utbildning/certifiering och till Hundens
hus utbildning/certifiering.
Kassörens rapport
a. Budget 2017 Kommittéer. Ekonomin är god. Budget för alla kommittéer skickas in till kassören
senast 31/12.
Web
a. Hemsidan, Fredrik jobbar vidare med att ta fram en ny plattform.
Fredrik inkommer med budgetförslag till nästa möte beträffande bla resultatregistrering. Fredrik tar
fram kravspec för anmälan och resultatsystem. Bo tar kontakt med SBK ang användande av SBK
tävling.
b. E-postadresser Adminor AB rätt att ändra konton. Fredrik ges i uppdrag att flytta hemsidan från
Fanglobe till Loopia el liknande. Fredrik tar hjälp av AU om frågor uppstår. När flytten är genomförd
sägs avtalet med Fanglobe/Adminor upp. Marina genomför det efter att Fredrik meddelat henne att
det är färdigt kring flytten. Omedelbart justerat.
Kommittéer
a. Doftprovsk. Se bilaga 3.
Fråga 1 Marina förtydligar ansökningsformuläret ang hundens registrerade namn,
registernummer/tavlic nummer, födelsedatum och kön.
Fråga 2 Marina uppdaterar ansökningsblanketten med vilka störningsdofter som ska förekomma.
b. Domark.
i. Mats Nordin – domaraspirant. Beslutades godkänna Mats Nordin som domaraspiratant.
Punkten omedelbart justerad.
ii. Bakbedömning för vilka domare? Beslutades enligt förslag från domarkommittén att
bakbedömning kan ske för alla auktoriserade SNWK domare.

c. Instruktörsk.
i. Listning instruktörer, (Johanna deltar per telefon)
Finns i dag ca 180 instruktörer.
ii. Behörighetsintyg
Avtal och dokument godkändes med beslut på summa 1000kr för att stå med på hemsidan
enl avtalet.
d. Lokalaktivitetsgrupp. Snwk ser gärna att lokalaktivitetsgrupper skapas ute i landet för utveckling av
sporten Nosework.
e. Medlemsk.
i. Medlemmar den 31 oktober 2484 st
ii. Nosework dagen se redovisning – arbetet fortgår enl planering med FB och hemsida
iii. Informationsmöten, planerade möten i Örkelljunga och Frösön ställdes in på grund av få
anmälda
f. Tävlingsk.
i.
My Dog planerad och klart med anmälningar fullt varje dag och reservlista upprättad. Priser
under tävlingen: Beslutades dela ut plaketter till tävlande. Marie undersöker möjligheten till
att erhålla priser från sponsorer.
ii.
Bo talar med Sv Mässan avseende andra sponsorer än MyDogs huvudsponsorer.
Diskuterades möjlighet att stå på Caféscenen, uppdras åt Bo att undersöka det.
g. Utbildningsk.
i.
Utbildningsplan tävlingsledare: ett första utkast till utbildningsplan för tävlingsledare inom
Nosework har arbetats fram av Carina Tuvelöv som tillsammans med Agneta Hjelm
fortsätter arbetet inom utbildningskommittén.
ii.
Inkommit förslag ang certifiering. Bordläggs till nästa styrelsemöte.
h. Marknadsföring Lotta Bauer deltog per telefon
i.
Agria har inkommit med fråga om vi kan delta för att visa upp Nosework i samband med
Stockholms Ryttartävlingar- Avvaktar återkoppling.
ii.
Sthlm Hundmässa Prova på Nose Work, monter och 15 minuters uppvisning. Lotta ansvarar
för dagen.
iii.
My Dog: Lotta ansvara för att banderoller mm kommer MY DOG tillhanda.
iv.
Reklammaterial: Lotta och Bo bokar träff för att arbeta vidare med reklammaterial.
13. Beslutsfrågor
a. Årsmötet, plats – tid – kallelse – valberedning
Årsmötet är bokat till 25/2 plats Norra Stockholms hundcenter. Adress: Ritarslingan 2 18766 Täby
Tid 13,00. Vi önskar att du förhandsanmäler dig så att vi kan beräkna antalet platser och förbeställa
fika till alla. Kallelse ut på hemsidan. Bo tar kontakt med sammankallande i valberedning.
b. Avgifter och arvoden 2017 Avgift för ansökan om inofficiell tävling sänks från 500 till 100 kr. Arvodes
frågan bordläggs till nästa möte.
c. Utannonsering av träningstävlingar (från godkända instruktörer och auktoriserade
Doftprovsdomare) som inte kräver doftprov. (Marie) Bordlägges. Bo Edoff kollar med SKK.
d. Vad gäller om man har varit och haft en introduktion på en dag och SBK-klubben har hyrt in mig?
Förtydligande av 20160707 § 8b. Domare och doftprovsdomare ska följa SKKs regelverk gällande
domaretiska regler vid bedömning av hund som deltagit på kurs för aktuell domare.
e. Särskilda villkor för anordnare av officiell tävling åt SNWK Bilaga 1
f. Rutiner ansökan se bilaga 2. Beslutades att tillstyrka förslaget punkten omedelbart justerad.
g. Kriterier dispens för tävlingsledare. Beslutades att SNWK certifierade instruktörer som arrangerat
”clear rounds” och/eller träningstävlingar, samt arrangerat doftprov och är aktiv utövare av sporten

i form av egen träning och tävlande KAN erhålla dispens som tävlingsledare. Beslutades att tillstyrka
förslaget. Punkten omedelbart justerad.
h. Priser Beslut att medaljer inköps. Punkten omedelbart justerad.
i. Inkommande mail hantering. Beslut att endast skrivelser arkiveras framledes.
j. Uppdras till Pirko Andersson att enligt motion ang hemsidan och uppdateringar genomföra
ändringar enligt årsmötesbeslut.
14. Övriga frågor, inga övriga frågor fanns anmälda
15. Punkter som ej får offentliggöras förrän protokollet blivit justerat. Inga sådana punkter förekom
Nästa möte 2017-01-19/20 Plats Lötsberga
Mötets avslutande

Vid protokollet

Justeras

Katrin Idås

Sussie Andersson

Bo Edoff
Ordförande

Bilaga 1 2016-11-10 §12a

Doftprovkommitténs rapport inför
styrelsemöte 2016-11-10
• Arbetet med kontroll, rättning och komplettering av registrerade
resultatlistor samt nyregistrering fortgår.
I dagsläget finns 1300 resultat i den fullt kompletta SLUT-listan. Den
slutgiltiga resultatlistan beräknas komma att innehålla ca 2200 DPresultat.
• Datum för överföring av resultat är ännu inte fastställt. Väntar besked
från Håkan Eriksson, prov- och tävling, SKK.
• Sista datum att inkomma med resultat för registrering och överföring till
SKK är 17 december. Resultat som inkommer därefter registreras först i
januari 2017. Beslutet har mottagits med förståelse och acceptans.
•

Det återstår lite arbete med att anpassa det nya ansökningsformulär och
svarsmejl med de nya rutinerna. Dokument som arrangör/anordnare
behöver kommer att gå ut i mail, som länkar och inte som bilagor.
Information om de nya rutinerna samt nytt formulär för ansökan
kommer att läggas ut vecka 46. Till dess det är klart skickas ett svarsmejl
från DP-kommittén med information ut till de som ansöker via gamla
formuläret.

• Fr o m 1 januari ska arrangören/anordnaren själv registrera DPresultaten direkt i ett webb-formulär. Registreringsformuläret för NW1,
NW2 och NW3 är förberett. Michael väntar svar från Håkan Eriksson, om
hur filerna ska skickas till SKK.
• Resultatfilerna för tävling blir enligt modellen som tagits fram för DP och
ska bara skrivas om för TSM och TEM. Vilket innebär att det inte är
mycket arbete kvar för att färdigställa dem när allt för DP är på plats.

Karin Pennerbonr, Doftprovkommittén

Bilaga 2 Protokoll 2016-11-10 §13e

Särskilda villkor för anordnare av officiell tävling åt SNWK
Då officiella tävlingar som anordnas av företag/klubb utanför SKK
organisationen kommer ha SNWK som arrangör följer här nedan ett
antal villkor som ska gälla för dessa tävlingar utöver de allmänna
villkoren som finns i ansökningsformuläret. Villkoren är en
miniminivå.
• Anmälnings rutinerna och antal ska tydligt framgå av inbjudan.
Om anmälan stängs när fullt antal uppnåtts ska detta
skyndsamt meddelas till SNWK så uppdatering av FB annons
och kalender kan ske. Anmälda som erhållit reservplats
meddelas detta.
• Generösa avbokningsregler ska gälla, om reserver finns
återbetalas hela anmälningsavgiften vid avbokning in till 14
dagar före tävlingsdatum. Saknas reserver eller avbokning som
sker senare än 14 dagar före behandlas enligt regelverket.
• Anmälan skall åtföljas av betalning och anses inte komplett om
inte inbetalning skett. De som erhåller reservplats erlägger
avgift om de får en plats.
• Priser skall utgå i varje enskilt moment samt totalen till
platserna 1-3, i form av medalj, rosett eller liknande och
tävlingsdatum skall finnas angivet på dessa.

Bilaga 3 Protokoll 2016-11-10 §13e

Rutiner ansökan off tävling.
När ansökan mottagits skickas ett bekräftelsemail att den är mottagen och
under behandling
Sedan kontrolleras:
• Ansökningsavgiften inbetald inom en vecka från ansökningsdatum, om
inte skickas EN påminnelse på mail, om inbetalningen fortfarande
saknas efter ytterligare en vecka makuleras ansökan. Makulerade
ansökningar arkiveras 3 månader.
När ansökningsavgiften är betald kontrolleras följande:
• Arrangör: organisation inom SKK ?
• Anordnare: organisationsnumret kontrolleras hos SKV
• Tävlingsledare: dispens beviljas efter de kriterier som gäller om inte TL
genomgått TL utb
• Plats: lämpligheten, beträffande tid utan Nose work träning.
• Tid: kontrollera datumet mot kalender, meddela arr/anordnare om tävling
inom närområdet är planerad samma datum.
• Domare: auktoriserade SNWK domare
• Pris: ej understigande fastställd nedre gräns
• Maila arr/anordnare länkar till resultatrapporteringssystemet och lämplig
info. Senast 4 veckor efter inkommen ansökan.
• Ansökan och info mail arkiveras i två år.

Kassören uppdras att handlägga ansökningar officiell tävling.

