Protokoll Styrelsemöte SNWK
2018-02-19
Plats Best western Hotell, Arlanda Hotellby
Närvarande ordinarie ledamöter:
Bo Edoff, Marina Eklund, Lotta Bauer, Marie Fogelquist, Anicka Fernström, Svante
Hallberg
Meddelat förhinder:
Johanna Jonsson
Närvarande suppleanter:
Maria Gabrielsson,
Meddelat förhinder:
Katrin Idås
Marcus Backström har på egen begäran avgått från styrelsen
1. Ordföranden öppnar mötet
a) Svante Hallberg väljs till mötessekreterare, Maria Gabrielsson väljs till
justeringsperson
2. Dagordningen fastställes
3. Föregående protokoll 2017-11-14 läggs till handlingarna
4. Ordförande
a) I samband med utskick av medlemsbrev uppstod problem då flera av
medlemmarnas mailadresser inte stämde. Dessa har uppdaterats med hjälp från
kansliet.
b) Beslut per capsulam enligt förslag framlagt av utbildningskommittén vid
styrelsemöte 2017-11-14 §96b
c) Beslut per capsulam om godkännande av kursplan för tävlingsdomare
d) Beslut per capsulam om fastställande av domarutbildningar
e) Ny sponsor Klickerförlaget. Information finns i det utsända medlemsbrevet och
deras logo kommer att läggas in på SNWK:s hemsida
f) SKK PTK behandlar förfrågan angående definitionen av tävlingsekipage den 22/3
g) Skrivelse från SKK angående bedrägeri på nätet
h) Inbjudan till SBK-kongressen 2018. Överlämnas till nästa styrelse att hantera
i) Brev från Maria Nilsson om SNWK- certifiering har besvarats av Lotta Bauer och
läggs till handlingarna
5. Kassören ekonomisk rapport t.o.m 2017-12-31
a) Marie F. föreslår att kostnaderna för 2017 års medlemsmöte skall redovisas under
styrelsemöte istället för PR-medlemskommittén. Ändras enligt förslag
b) Arvoden-Avgifter 2018 beslutas enligt förslag
c) Budgeten 2018 fastställs med följande ändringar
Kostnaderna för domarutbildningen läggs upp på nytt konto och därmed minskas
kommitténs budget med samma belopp. Konto 6560 får benämningen
Medlemsavgifter SKK

d) Hantering av anordnare som har skuld till SNWK. Beslutas följande: Nya
tävlingar beviljas inte innan skulden är reglerad. Påminnelseavgift och ränta
debiteras. Informationen skall läggas i arrangörsmanualen.
6. Rapport Stockholms hundmässa och MyDog
Vid Stockholms Hundmässa deltog vi med monter och förevisning av Nose Work,
många besökare ställde frågor och visade stort intresse. MyDog blev en stor succé
med många besökare, bra PR med artiklar i flera tidningar och medverkan i SVTs
god morgon program.
Tävlingarna var fulltecknade och drog mycket publik, vi hade även information om
Nose Work på Caféscenen under samtliga dagar. Det ekonomiska resultatet blev
också över förväntan, 2629 kr plus i stället för de 34 000 kr minus som var
budgeterat. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som bidragit för att hantera dessa
båda arrangemang
7. Kansliet har uppdaterat felaktiga e-postadresser
8. Instruktörskommitté
Slutredovisades rapport från instruktörskommittén och beslutades att lägga rapporten
under nyheter på hemsidan och därefter lägga den under medlemsfliken med lösen
under övriga rapporter Dessutom behöver Instruktörslistan uppdateras, ansvarig
instruktörskommittén
9. PR-medlemskommitté
a) Förslag om att livesända årsmötet. Bo skall undersöka med Scandic och
Studiefrämjandet.
b) Efter diskussion beslutas att tusenlappen för instruktörer för att finnas med på
SNWK:s hemsida skall vara kvar
c) Anicka F. frågar om lämplighet med att instruktörer som ansvarat för Stockholms
hundmässa bedrivit pr för eget företag. Beslutas att PR-medlemskommittén skall ta
fram riktlinjer för arbete vid officiella tillställningar
d) Den Webb-baserade tidningen Söknosen ytterligare försenad. Beräknas komma
ut senast veckan innan årsmötet
e) Inloggningsuppgifter för att komma in på medlemsfliken på hemsidan skall
ordnas (Lotta B. ansvarar) där läggs Söknosen, sponsorförmåner och
sammanfattning från kommittéerna.
f) Utbudet på webshopen presenteras. Beslutades att erbjuda medlemmarna
profilartiklar så billigt som möjligt och att klubben skall lägga på för kostnadstäckning
för sin hantering
10. Tävlingskommitté
Genomgång och uttagande av sökande till domarutbildningen
a/ Diskussion om hur hantera ekipage som självmant bryter tävling. Överlämnades till
TK att bereda och komma med förslag.
b/ TK har behandlat frågeställning från anordnare avseende rättighet att anmäla till
”högre” klass innan uppflyttning. Många arrangörer har hört av sig då det förekommer
att tävlande anmäler utan korrekta meriter och sedan stryker sig så sent att det inte
ens går att få in en reserv. Styrelsen beslutade att samtliga meriter ska vara klara
senast 21 dagar före tävlingsstart annars får man inte tävla och igen startavgift
återbetalas.

11. Utbildningskommitté
Kursplan SNWK´s doftprovsdomare godkändes med nedanstående ändring:
kriteriealternativet för antagning till utbildningen -instruktör inom sök i SKKorganisation- tas bort
b) Kursplan för utbildning till kursledare avseende DP-domare godkändes
Beslut att stoppa certifiering av instruktörer. Ny möjlighet till certifiering tidigast 201810-01
12. Brev från SBK med inbjudan till samarbete. Siw Rüden är sammankallande för
den arbetsgrupp från SBK som blivit utsedd att arbeta med frågan är inbjuden för
att presentera hur man arbetat så här långt och undrar om fortsättning.
SNWK:s styrelse ser med stort intresse fram emot en utveckling av
diskussionerna om möjligt samarbete med SBK. Punkten förklarades omedelbart
justerad
13. Noteras inkommen skrivelse från Marie Fogelquist, som diskuterades och lades
till handlingarna
14. Brev från Finska Nosework klubben om analys av hydrolat har besvarats av
Adam H.
15. Årsmötet
a) Styrelsen gick igenom och besvarade de motioner som skickats in till årsmötet
b) Verksamhetsberättelsen gicks igenom och vissa ändringar beslutades. Anicka F.
fick i uppdrag att redigera.
16. Nästa möte 2018-03-11 kl 10:00, Scandic hotell, Upplands Väsby.
a. Punkter som ej får offentliggöras förrän protokollet blivit justerat, inga sådana
punkter finns
17. Ordförande avslutade mötet kl 16:40

Ordförande Bo Edoff
Justerare Maria Gabrielsson

Sekreterare Svante Hallberg

