Protokoll 2017-11-14
Plats Best Western Hotell, Arlanda Hotellby.
Start 10.13.
Närvarande ordinarie ledamöter: Bo Edoff, Svante Hallberg, Johanna Johnsson,
Marina Eklund, Marie Fogelquist, Lotta Bauer.
Närvarande suppleanter i tjänstgörandeordning: Katrin Idås, Maria Gabrielsson
Närvarande adjungerad kanslist: Emma Björnåsen.
Meddelat förhinder: Anicka Fernström.
Ej meddelat förhinder: Marcus Backström.
Katrin Idås går in som förste suppleant och Maria Gabrielsson röstberättigad till
och med 10.33 punkt 90 a) ii).
Marie Fogelquist anländer till mötet 10.33 från punkt 90 a) iii).
87)
a)
88)
a)
b)
89)
90)
a)
i)
ii)

iii)
iv)

v)
b)
i)

Ordförande Bo Edoff öppnar mötet och hälsar välkomna, 10.13.
Till justeringsperson väljs Katrin Idås.
Dagordningen fastställes med följande tillägg:
Punkt 90 v, Inbjudan Stockholm International Horse Show.
Punkt 90 c, Skrivelse ansökan lokalklubb.
Föregående protokoll 20170829 läggs till handlingarna.
Rapporter
Ordförande
In capsulum beslut angående utökade timmar kanslist, utökat till 15 h/vecka
till och med 20171231
Ny sponsor, Add Pocket and Stuff har skrivit på sponsoravtal och ger
medlemsrabatt för SNWKs medlemmar för 2018. Information läggs ut på
SNWKs hemsida.
Inbjudan till konferens för avtalsanslutna klubbar från SKK 20180114.
Styrelsen beslutar att skicka Marina Eklund, Katrin Idås och Marie Fogelquist.
Svar från SKK angående uppflyttning i klasserna på officiell tävling.
Sammanfattat i korthet: I SKKs hunddata registreras hundens resultat och inte
ekipagets resultat. Hur den aktuella regelskrivningen ska tolkas är en fråga för
SNWK och PTK. Styrelsen beslutar att ställa frågan till PTK och begära ett
ordentligt klargörande.
Inbjudan till Stockholm International Horse Show har inkommit. Styrelsen
beslutar att skicka Lotta Bauer och Maria Gabrielsson.
Marina Eklund presenterar den ekonomiska rapporten. SNWKs ekonomi är
fortsatt god.
Marina Eklund presenterar två förslag för hantering av reseräkning för
domare i anslutning till officiell tävling. Styrelsen beslutar att
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arrangören/anordnaren är ansvarig för att domarens reseräkning inkommer
till SNWK efter avslutad tävling. Marina Eklund ansvarar för att uppdatering av
Arrangörsmanualen sker. Information till samtliga tävlingsanordnare som fått
beviljad tävling till och med 20 november 2017 skickas ut av Marina Eklund via
mail. Rutinen beslutas införas för tävlingar från och med 1/1 2018.
Informationen går även ut i samband med domarkonferensen.
Inkommande skrivelser övrigt
Katrin Idås presenterar en ansökan från en lokal aktivitetsgrupp i Västerås.
Fråga från Carina Berglund och Karin Pennerborn gäller samma fråga. Bo Edoff
svarar, med hänvisning till 90 a) iv)
Fråga från Ulf Peterzon gällande placeringsproblematik behandlas och
styrelsens åsikt i frågan är att det är upp till arrangören att hantera. Skrivelsen
från Ulf Peterzon besvaras av Bo Edoff.
Uppföljning av verksamhetsplan
Verksamhetsplanen 2017 har gåtts igenom och stora delar är redan
genomförda.
Emma Björnåsen rapporterar arbetet för kansliet.
Hanteringen av inregistrering av doftprovsresultat diskuteras.
Registrering resultat tävling, bristande data i filerna. Många fel i filerna som
skickas in till SKK.
Instruktörskommittén, Marie Fogelquist rapporterar.
Instruktörsträffar, 6 träffar av 10 genomförda, 1 inställd (Skinnskatteberg) på
grund av för få anmälda. En rapport förbereds och beräknas kunna
presenteras innan 13 december.
PR – Medlemskommittén
Söknosen, SNWKs webbaserade tidning, är försenad. På grund av personliga
händelser är publiceringen av första numret uppskjuten. Första numret av
Söknosen ska skickas ut via mail till SNWKs medlemmar och publiceras på
hemsidan. För efterföljande nummer kommer inloggning att krävas.
Kommunikationsplan förslag från Maria Nilsson presenteras. Svante Hallberg
uppdras att fråga Maria Nilsson om uppdrag som kommunikatör i PR- och
Medlemskommittén.
Hundmässan och Mydog.
Hundmässan, ansvarig Denise Persson, arbetet fortgår. Styrelsen beslutar att
beställa profilkläder till funktionärer.
Mydog, ansvarig Svante Hallberg, Katrin Idås och Marina Eklund
avrapporterar. Styrelsen beslutar att beställa profilkläder till funktionärer.
Webshop profilprodukter. Lotta Bauer presenterar offert från TP Victory samt
Silvi. Lotta Bauer uppdras kommunicera med AU gällande webshopen.
Tävlingskommittén, Maria Gabrielsson redogör för arbetet i kommittén.
Rapporten från Tävlingskommittén; Bilaga 1.
SBK SM 2018, styrelsen beslutar att godkänna Tävlingskommitténs förslag
gällande SBK SM 2018. Bo Edoff och Marie Fogelquist var ej närvarande under
diskussionen och beslutet.
Styrelsen beslutar att endast en ansökningsavgift för tävling/doftprov oavsett
antal klasser ska tas ut. Beslutet gäller tävlingar/doftprov ansökta efter 1/1
2018.

96)
a)

b)

97)

98)

Utbildningskommittén, Lotta Bauer redogör för arbetet i kommittén. Rapporten
från Utbildningskommittén; Bilaga 2.
Styrelsen beslutar att bifalla utbildningskommitténs förslag gällande krav på
att ansökan för utbildning godkänd av SNWK inkommer minst 3 månader
innan önskad certifiering. Beslutet gäller för ansökningar inkomna efter 1/1
2018.
Övriga beslutspunkter från utbildningskommittén hanteras av styrelsen när
samtliga medlemmar har gått igenom materialet, beslut för samtliga punkter
fattas senast 1 december 2017.
Nästa möte är 19 februari 10.00-17.00 på Arlanda Best Western Hotell, Arlanda
Hotellby. Marina Eklund begär budget från samtliga kommittéer senast 12
februari 2018. Samtliga kommittéer ska inkomma med sin del i
verksamhetsberättelsen.
Årsmötet sätts till 13.00 11 mars 2018. Styrelsemöte är planerat till 09.00 11
mars.
Ordförande Bo Edoff avslutar mötet.

_________________________
Ordförande Bo Edoff
_________________________
Justeringsperson Katrin Idås

___________________________
Sekreterare Johanna Johnsson

