Protokoll
Styrelsemöte SNWK
2017-08-29
Plats: Best Western Hotell, Arlanda Hotellby
Närvarande ordinarie ledamöter:
Bo Edoff
Marie Fogelqvist
Marina Eklund
Lotta Bauer
Svante Hallberg
Johanna Johnsson
Anicka Fernström (Anlände 12.00, från punkt 75 e)
Närvarande suppleanter:
Maria Gabrielsson
Marcus Backström (tjänstgör som ordinarie ledamot fram till Anickas ankomst,
12.00 punkt 72-75 e)
Anmält förhinder: Katrin Idås
Adjungerad:
Emma Björnåsen, kanslist (deltagit från 11.30, punkt 75 c, iii,)
Phrida Olsson, revisor (via Skype)
72)
a)
73)
74)
75)
a)

Ordförande öppnar mötet
Svante Hallberg justerar protokollet
Dagordning fastställs
Föregående protokoll läggs till handlingarna
Rapporter
Ordförande
i)
AU har beslutat att utöka timmar för kanslisten
ii)
Skrivelse från revisorer
iii)
Ordförande rapporterar från medlemsmöten gällande den riktade
domarutbildningen.
iv)
Skrivelse från SKK angående anmälan till tävling
v)
AU beslut Dispens ålder för officiell tävling
vi)
In Capsulum beslut utbildning SBK domare/inställd utbildning
b)
Marina presenterar den ekonomiska rapporten.
c)
Inkommande skrivelser övrigt

i)

Ordförande går igenom de skrivelser som inkommit gällande den riktade
domarutbildningen.
ii)
Skrivelse ang hydrolater, Susanne Nilsson, Bo svarar henne.
iii)
Skrivelse ang domarprotokoll
d)
Uppföljning av verksamhetsplan bordlägges till nästkommande möte.
e)
Stora problem med resultatrapportering förekommer. Styrelsen
beslutar att invänta SBK-tävlings möte 18 september.
f)
Utbildningskommitténs arbete redovisas av Lotta Bauer. Bilaga 1
76)
Marie Fogelqvist redovisar arbetet inför instruktörsträffarna. Bilaga 2
77)
Styrelsen uppdrar till Lotta Bauer att kontakta Pirre för att ta fram ett
nytt förslag för mailhantering.
78)
PR – Medlemsk.
a)
Webtidning till medlemmarna är under arbete.
b)
Webshopen är under arbete, en rapport inkommer nästa styrelsemöte.
c)
Styrelsens avsikt är att SNWK ska delta på Sthlm Hundmässa 2017
(Anicka) och My Dog 2018 (Svante) ansvaret ligger hos PR- och
Medlemskommittén. Vid Sthlm Hundmässa behövs cirka 8 personer/dag. Vi
deltar med monter, prova på och har uppvisning. Lotta Bauer är konferencier.
Vid My Dog arrangeras officiell tävling, Svante är huvudansvarig. Vi skall dels ha
en monter (nedre plan) samt officiella tävlingar, om möjligt även uppvisning och
prova på . Prel skall vi ta emot 60 hundar/dag i klass 1 och 36 hundar klass 2.
Tävlingarna genomföres endast inomhus. Klass 1 genomförs dag 1 och 2, klass 2
dag 3 och 4. I monter behövs 6 personer/dag, prova på 2 personer/dag. För
tävlingarna cirka 10 funktionärer/dag samt domare.
d)
Styrelsen uppdrar Maria Gabrielsson att hantera kontakten med SBK
gällande SM 2018 Jubileum och en officiell SNWK-tävling i samband med detta.
Kostnader för deltagande tas upp i budget för 2018
e)
Styrelsen uppdrar Bo Edoff att hantera frågan gällande exponering vid
Solvalla.
79)
Tävlingsk.
a)
Arbetet med tävlingsledarutbildning och tävlingssekreterarutbildning
redovisas. Styrelsen beslutar att en generell dispens ges gällande
tävlingsarrangör utan tävlingsledar- och tävlingssekreterarutbildning till och
med 2018-03-31.
b)
Arrangörsmanual är under uppdatering.
c)
Domarkonferens genomförs, arbetet fortlöper.
d)
DP i anslutning till kurs. Styrelsen förtydligar att alla doftprov och
tävlingar ska ansökas om och utlysas enligt gällande regler.
e)
Styrelsen hanterar skrivelse gällande Sanne Andersen.
f)
Beviljade dispenser, TK redogör för givna dispenser.

g)
Nya tävlingsdomare SNWK NW1, Mats Nordin.
h)
Klagomål gällande tävlingar hanteras. Förtydligande gällande vanligt
förekommande klagomål hanteras på domarkonferensen.
i)
Frågan gällande resultatregistrering för hela ekipaget bordläggs.
j) Tävlingskommittén utökas med Pernilla Rask, Linda Bodin, Cecilia Karlsson och
Tina Björnberg, styrelsen tillstyrker detta.
80)
Övriga anmälda frågor
a)
Styrelsen beslutar att utse Svante Hallberg till vice ordförande från och
med 2017-08-29 – punkten är omedelbart justerad.
81)
Övriga frågor tas till behandling i mån av tid
a)
E-Kurs i föreningsteknik sker i mitten av september. Bo Edoff
återkommer med information via mail.
b)
Styrelsen beslutar att inte ge generell dispens för hundförares ålder på
officiell tävling. Styrelsen är dock positivt inställd till dispensansökningar
gällande åldersfrågan.
c)
Styrelsen uppmanar arrangören att redan i pm meddela hur
tävlingsdeltagare får sitt tävlingsprotokoll.
82)
Punkter som ej får offentliggöras förrän protokollet blivit justerat – inga
sådana punkter finns.
83)
Nästa möte 14 november
84)
Årsmöte 2018 fastställt till 11 mars. Plats Scandic Upplands Väsby.
85)
Bo Edoff avslutar mötet.
Vid Protokollet
Johanna Jonsson

Justeras
Svante Hallberg

Ordförande
Bo Edoff

Bilaga 1 protokoll 2017-08-29
Rapport från utbildningskommittén inför styrelsemöte 29 augusti 2017
Vi har inventerat och registrerat in doftprovsdomare hos SKK. Det var en del som
inte var registrerade som doftprovsdomare. Problem uppstod då de ansökt att döma
doftprov samt registrering av doftprovprov.
Nu har vi ett bättre system. Alla certifierare ska efter varje uppdrag sända in ett
formulär på mailen samt skriva ut och skriva under och skicka med post till Emma.
Därefter så sänder jag dem till SKK.
Emma har det uppdaterade registrerat över doftprovsdomare samt tävlingsdomare.
Vi kan inte söka i systemet hos SKK så vi har vårt eget system och det är Emma som
har original filen.
När jag tog över utbildningsgruppen sände jag ut ett mail samt på FB sidan för
certifierare om att jag ville veta om de fortfarande ville fortsätta och att jag behövde
deras uppgifter. Marina Eklund SNWKs Kassör sände också ett mail den 23/5 ang.
att arvodena har ändrat från 3000kr till 1500kr.
Av 14 certifierare är det 8 som svarat att det vill fortsätta, 5 har inte svarat och 1 har
avsagt sig uppdraget då det var för dåligt betalt.
Det har varit väldigt ojämnt vad gäller hur lång tid en certifiering tar och vad
certifieraren har tagit ut i arvode. Detta tittar gruppen på och ett mer konkret förslag
kommer innan årsskiftet. Förslag på åtgärd se beslut.
Vi har genomfört 10 certifieringar och en validering fram till dagsdatum.
Det har inkommit förfrågningar om validering av tre personer. Jag har svarat att det
ännu inte finns något planerat datum för en ny validering.
Det är 7 inplanerade certifiering under 2017.
Två har blivit avbokade då utbildningen blivit inställd.
Bokat certifierare till
171021- Dala Hundservice – Borlänge
171027- Hundenshus – Stockholm
171112 – Hundspektra – Borås
171119 - Hundelska – Stockholm
171202 - Östra Ljungby – Segragymnasiet
Avbokade
171029 – Norra Stockholmshundcenter – avbokat
180204 – Kalmar - avbokad
Utbildningsgruppen arbetar med;
• att ta fram bättre rutiner kring certifiering/ validering.
• vidareutbildning av certifierare/validerare

Rutiner för certifiering av nya instruktörer i nuläget.
Det finns ett formulär på hemsidan som alla som vill få sina elever certifierade ska
fylla i och skicka in. Det är bara två som har använt det ännu. Kanske bra om vi
skriver med det i ”mötesbrevet” Så alla får veta att de måste ansöka i god tid.
Anledning till det är att vi får alla ansökningar på ett och samma ställe och att det
arkiveras. Formuläret kommer till mig lotta.bauer@snwk.se samt till SNWKs kanslist
Emma Björnåsen emma@snwk.se
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Instruktörsträff SNWK 2017
Tillsammans kan vi allt!
Syftet med instruktörsträffarna är att stärka oss som instruktörer och därigenom föra
sporten Nose Work framåt. Här finns möjlighet att utöka sitt kontaktnät, att dela tips och
erfarenheter med varandra, bolla frågor och funderingar m.m. Vi tar också upp sådant som
är specifikt för SNWK som t.ex. tolkningar av regler och värdegrundsdokument.
På årets instruktörsträff kommer fokus framför allt att ligga på kursupplägg (NW 2 och 3) och
att dela tips och idéer med varandra. I detta kommer både problemlösning och regler in som
en naturlig del. Vi kommer även att titta på värdegrunden då den är gemensam för oss alla i
vårt arbete med Nose Work. För att träffen ska bli så givande som möjligt vill vi att du inför
träffen läser igenom nedanstående och funderar över frågeställningarna. Frågorna är en
utgångspunkt och till för att väcka tankar så naturligtvis får du gärna tänka utanför dem. Då
flera av oss instruktörer har egna företag respekterar vi självklart varandras upphovsrätt på
material och idéer och frågar om lov om vi önskar använda det!
Praktisk information och program
Detta år får alla instruktörer delta oavsett om de har skrivit på avtalet eller ej. Träffarna är
gratis (lunch och fika ingår också) men vill man åka på fler än 1 träff kostar det 200
kronor/extra träff. Alla träffar är heldagsträffar (9.00-17.00) och målet är att de ska vara så
likvärdiga som möjligt.
Anmälan ska göras senast 3 veckor innan datumet för träffen till respektive ansvarig enligt
tidigare utskick (finns även längst bak i detta dokument) och det är även denne som kan
svara på frågor om t.ex. övernattning, specialkost m.m.

Varmt välkommen på instruktörsträff!

/Instruktörskommittén 2017
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Värdegrund
Svenska Nose Work klubbens värdegrund:
Nose Work utgår från värderingar om mångfald, säkerhet och hundens psykiska och fysiska
hälsa. Sporten är uttryckligen till för alla hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva
hundar tillåts tävla. Stor vikt läggs på säkerhet och att ingen hund (eller förare) ska komma
till skada av annan människa, hund eller sökmiljö. Förutom att sporten i sig själv kan ses som
ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker
genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet är att det ska
vara säkert och kul för samtliga inblandade.
Diskussionsfrågor
•
•

Vad känner du dig nöjd med i ditt arbete med värdegrunden? Försök att identifiera
vad som har gjort att det blivit bra!
Finns det någon del i värdegrunden som du upplevt varit svårare att arbeta med eller
har du stött på problem vid arbetet? Har du kunnat lösa det och i så fall hur?

Kursupplägg NW 2 och 3
En kurs kan se ut på många olika sätt och här finns möjlighet att få idéer och inspiration.
Oavsett om du har haft kurser i NW 2 och 3 innan eller inte så är dina tankar ett viktigt
bidrag!
Att fundera på:
•
•
•

Hur kan ett praktiskt upplägg se ut? Antal träffar, hur lång tid, plats, antal deltagare
osv?
Vilket innehåll kan vara med? Förkunskaper, är det något speciellt i reglerna man bör
ha koll på, bra övningar, hur får man till en bra progression i kursen m.m?
Vilka problem skulle man kunna stöta på? Har du något förslag på hur man kan lösa
dem?

För dig som haft kurser i NW 2 och 3:
•

Har du några erfarenheter du vill dela med dig från såväl eventuella katastrofer som
lyckade kurser? 😊
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Tips och idéer
Ett av syftena med årets träff är att dela tips och idéer med varandra och även få möjlighet
att bolla frågor och funderingar. Här kan du lyfta problem, frågor eller svårigheter du stött
på och få tips och hjälp hur man kan lösa dem. Inga frågor är för små eller dumma!
•

•
•

Har du några tips och idéer som du vill dela med dig? Det kan vara allt möjligt; tips på
bra inköpsställen, egenproduktion av saker, lyckade upplägg på tävlingar, bra
fördjupningsmaterial, hur man lockar kunder osv.
Har du stött på något problem eller har du någon fråga? Finns det någon
övning/moment/del i moment osv. som du tycker är svår att få till bra?
Är det någon del i reglerna eller andra dokument som känns otydligt och
svårförståeligt?

Övrigt
•
•

Vad skulle kunna underlätta arbetet med Nose Work för dig? Vad skulle du önska
hjälp med?
På vilket sätt bidrar/kan du bidra till att föra sporten Nose Work framåt? Vad skulle
du kunna hjälpa till med?
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Instruktörsträffar SNWK 2017
Övre Norrland
18/11 – Rackarungarnas Hundskola, Becurhuset, Sinusgatan 2, Bureå (hos Susanne Lindberg)
Ansvarig: Susanne Lindberg, rackarungarnashundskola@outlook.com, 070-577 31 87

Nedre Norrland
7/10 – Hundraelvan, Näsåker (hos Åsa Tova Bergh)
Ansvarig: Sara Stenmark, sara.stenmark@telia.com, 070-246 35 69

Västra Svealand
4/11 – Lerkulans Hundcenter, Skinnskatteberg (hos Lotta Nilsdotter)
18/11 – Dala Hundservice, Borlänge (hos Marie Fogelqvist)
Ansvariga: Tina Björnberg och Conny Elfsberg, bjornberg.tina@gmail.com, 073-073 40 61

Östra Svealand
15/10 – Heart of Gold, Jakobsberg (hos Sofia Angleby)
28/10 – Hunduddens Träningscenter, Stockholm (hos Barbro Rydén), max 12 deltagare
Ansvarig: Malin Bång, malin@nojdanosar.se, 070-237 37 07

Västra Götaland
7/10 – Nya Varvets & Göteborgs Hundskola, Göterborg (hos Maria Edelton)
Ansvarig: Clas A Gardsby, info@gardsbyhundservice.se, 073-833 56 89
19/11 – Hundskolorna, Skövde (hos Agneta Sagebrand)
Ansvarig: Linda Gustavsson. kontakt@lindagustafsson.se
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Östra Götaland
29/9 – Hundiagården, Motala (hos Pirre Andersson)
Ansvarig: Elin Knutsson, hundutveckling@hotmail.com, 070-861 19 98

Södra Götaland
7/10 – Örkelljunga Utbildningscenter Hund, Örkelljunga (hos Sara Andersson)
Ansvarig: Sara Andersson, sara@dogis.se

