Protokoll
Datum: Fredag 2016-03-18, kl. 13.00-17.00
Plats: Scandic Hotell Backadal, Göteborg
Närvarande: Bo Edoff, Johanna Johnsson, Marie Fogelquist, Denise Persson, Karin Pennerborn, Katrin Idås,
Adam Hübinette, Lotta Bauer, Marina Eklund.
Ej närvarande, anmält förhinder: Emma Wallin
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Mötet öppnas
Till justerare väljs Adam Hübinette
Dagordningen godkänns
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
Fastställande av beslut som fattats av AU mellan styrelsemöten
a. Fastställande av beslut som styrelsen fattat avseende att Adam ålagts att formulera en
ansökan till SKK för att få dispens för att korrekt genomförda doftprov ska registreras
retroaktivt.
Inkomna skrivelser och rapporter
a. Johanna rapporterar inkomna skrivelser.
Utgående skrivelser och rapporter
a. Adams skrivelse till SKK angående dispens för doftprovsregistrering.
b. Bos skrivelse till SKK angående antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Ekonomi (kassören berättar)
Klubben har mycket god ekonomi.
Arbetsgrupper
a. Medlemmar
i.
Medlemsregistrering och kontroll har prioriterats inför årsmötet.
b. Tävling
i.
Domarkonferens har genomförst 6 mars, alla domare utom två deltog. Inkomna
motioner som rörde regelverket diskuterades, samt andra frågor rörande
regelverket. Domarutbildning diskuterades, dokument med kriterier för bedömning
av bakdömning behövs.
ii.
Regeländringar efter möte med SKK redogjordes.
c. Samarrangemang tävling
i.
Lotta redogör för behov av striktare regler för tävlingsansökningar av
samarrangemang.
d. Grafisk profil
i.
Arbetsgruppen har inget att rapportera.
e. Webb
i.
FAQ har sammanställts och lagts upp på hemsidan
ii.
Hänvisningar till samarbetspartnern Opella är färdigställd och väntar på att läggas
upp så fort avtalet är klart.
f. Marknadsföring
i.
Stor artikel i Svensk Schäfertidning
ii.
Artikel i Hundstallsnytt
iii.
Härliga Hund
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iv.
v.
vi.
vii.

Rottweilertidningen
Beställningar av broschyrer har börjat kommit in. 900 st har skickats hittills.
Arbetet med webbutik fortgår.
Bo kontaktar Agria angående hur de vill att ansökan om spronsring av
samarbetspartners ska ske.
viii.
SNWK avvaktar försäljning av rosetter.
g. Utbildning
i.
Adam redogör för resultatet av utbildningsgruppens möte angående
domarutbildning.
ii.
Tre valideringsomgångar har genomförts.
h. Doftprov
i.
Många frågor om doftprovsregistrering. Nya medlemmar, gamla prov.
i. Aktiviteter
i.
Lotta kör en Nose Workkurs för Hundstallets volontärer.
j. Instruktörer
i.
Inget att rapportera
10. Övriga frågor
a. Domare
i.
Förslag på upplägg utbildning samt vem/vilka som är lärare samt undantag från
bestämmelser
1. Styrelsen beslutar att för att kunna utbilda 24 domare under 2016 så görs
undantag från tidigare fattat beslut angående att man måste ha flyttats upp
till NW2, på grund av att Nose Work inte är en officiell sport ännu. Övriga
kriterier gäller i enlighet med tidigare beslut.
2. Bo uppdras att ta reda på lämpligt lärararvode för lärare i SKKorganisationen.
ii.
Domarkonferens sommaren 2016
1. Domarkonferens genomförs i Sala, förhoppningsvis i samband med en
domarutbildning. 20-21 juli.
iii.
Domarkonferens med Finska domare 2017
1. Styrelsen hänvisar det till verksamhetsplanen 2017. SNWK diskuterar med
finska domare om en fördelning av kostnaderna detta medför.
b. Årsmöte 2016 (samtliga dokument ska bifogas som bilagor.)
i.
Verksamhetsberättelsen
ii.
Inkomna motioner är hanterade av styrelsen
iii.
Budget för 2016 har utformats.
iv.
Styrelsens förslag verksamhetsplan för 2016 är fastställd.
v.
Styrelsen har mottagit valberedningens förslag.
c. SKK
Marie och Adam informerade om mötet med SKK.
d. Validering
i.
Styrelsen beslutar att valda delar av valideringskompendiet ska publiceras på
hemsidan.
ii.
Certifiering den 22/3 genomförs med Sara Andersson och Mia Edelton som
valideringskandidater under övervakning av Adam då inga andra validerare finns
tillgängliga och Adam varit lärare under utbildningen. Punkten justeras omedelbart.
e. Doftprov
i.
Förslag på att SNWK erbjuder medlemmar med tidigare inregistrerade doftprov i
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lagerblad och lavendel att göra om det gratis
1. Styrelsen beslutar att deltagare vid godkända samarrangemang för doftprov
som godkänts fram till 20160319 gällande lagerblad och lavendel där ekipaget
erhållit godkänt resultat ska få göra om sina prov utan kostnad när sporten blir
officiell. Styrelsen beslutar också att inte godkänna ytterligare
samarrangemang i doftprov för lagerblad och lavendel från och med
20160320 på grund av att dessa resultat inte kommer att registreras i SKK
retroaktivt.
ii.
Hantering av gamla doftprovsintyg
1. Styrelsen beslutar att medlemmar som inte var medlem i SNWK vid tiden för
genomfört doftprov får tävla med det gamla intyget under 2016 förutsatt att
de är medlemmar i SNWK. Dessa ska dock göra om sitt doftprov enligt
nuvarande förutsättningar för att få doftprovet registrerat i SKK retroaktivt.
iii.
Kostnad för doftprov i samarrangemang med SNWK
1. Styrelsen beslutar att kostnaden för att arrangera doftprov ska vara 250 kr
plus 50 kronor per deltagande ekipage. Samtliga resultat ska rapporteras in till
SNWK. Den nya kostnaden gäller doftprov som genomförs från och med
20160601. Punkten justeras omedelbart.
f. Resultatregistrering och redovisning på hemsidan.
i.
Mats Hugosson har varit i kontakt med Cuponline angående resultatregistrering.
Styrelsen tar till sig idén. Styrelsen uppdrar Adam att begära in kostnadsuppgifter.
11. Nästa möte – preliminära mötesdatum 2016
a. 29 mars 10.00-17.00
b. 28-29 april 12.00 28 april – 15.00 29 april
c. 7 juli 10.00-17.00
d. 11 september 10.00-17.00
e. 18-19 november 12.00 18 november – 15.00 19 november
f. 19-20 januari 12.00 19 januari – 15.00 20 januari
g. 10 februari 10.00-17.00 Stockholm
h. Årsmöte 25 februari Mälardalen
12. Mötet avslutas.

Kommitté

Medlemmar

Arbetsbeskrivning

Medlemmar

Sammankallande
Karin P

Marie F
Marina E

Tävling

Adam H

Maria Edelton
Marie Fogelquist
Maria Gabrielsson
Sofia Olsson

Samarrangemang

Adam H
Lotta B
Emma W

Medlemsregister
Medlemsutskick
Din kurs
Arrangörskompendium
Uppdatering av blanketter
Tävling anordnad av SNWK
Regelverket
My Dog 2016
Trycksaker
Godkänna ansökningar samarrangemang
Dokumentera och rapportera godkända samarrangemang
Korrekturläsa utbildnings- och informationsmaterial
Grafisk profil

Grafisk profil

Maria Wägner
Anneli Andersson
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Mats Hugosson
Björn Reimers
Marie Fogelquist
Lotta Bauer
Carina Ris

Webb

Denise P

Marknadsföring

Lotta B

Emma W
Karin P
Bo E

Utbildning

Adam H

Lotta B
Marie F
Emma W
Denise P
Siw Rudén
Johanna J
Cilla Danielsson
Marie Axelsson

Doftprov

Karin P

Klubbar

Katrin I

Marina Eklund

Instruktörer

Johanna J

Marie F

Domare

Adam H

Bo E
Marie F

Layout
Hemsida
Facebook
Annonsering doftprov
Annonsering instruktörer
Trycksaker (broschyrer, dekaler etcetera)
Stora Stockholm, My Dog och övriga mässor samt
utställningar
Samarbetspartners
Sponsorer
Domarutbildning
Validerarutbildning
Funktionärsutbildningar

Resultatregistrering doftprov
Begära in och se över tidigare inregistrerade
doftprovsresultat
Ansvarig för lokalklubbar
Ansvarar för kommunikation och certifiering av SNWKgodkända instruktörer
Instruktörsträffar
Kommunicera med SNWKs domare
Domarträffar
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