Protokoll
Datum: Tisdag 29 mars, kl. 10.00-15.30
Plats: Hundstallet Stockholm
Närvarande ledamöter: Bo Edoff, Johanna Johnsson, Marie Fogelquist, Katrin Idås, Adam Hübinette (avvek
14.00), Lotta Bauer, Marina Eklund.
Närvarande suppleanter: Sussie Andersson, Karin Pennerborn, Fredrik Gidensköld
Ej närvarande, anmält förhinder: Gunnar Martinsson

1)
2)
3)
4)
5)

Ordförande öppnar mötet.
Johanna Johnsson väljs till mötessekreterare.
Till justerare väljs Katrin Idås.
Dagordningen justeras och godkänns.
Uppföljning av föregående protokoll 2016-01-13 och konstituerande protokoll
Protokollet daterat 2016-01-13 godkänns och läggs till handlingarna.
Konstituerande protokoll daterat 2016-03-19 tas upp till diskussion. Styrelsen beslutar att det
konstituerande mötets protokoll rivs upp och att ny konstituering genomförs.
i) Styrelsen beslutar att till AU utse Bo Edoff, Marie Fogelquist, Johanna Johnsson och
Marina Eklund. – punkten justeras omedelbart.
ii) Styrelsen beslutar att utse Marie Fogelquist till vice ordförande. - punkten justeras
omedelbart.
iii) Styrelsen beslutar att utse Marina Eklund till kassör samt mottagare av post. - punkten
justeras omedelbart.
iv) Styrelsen beslutar att utse Johanna Johnsson till sekreterare. - punkten justeras
omedelbart.
v) Firma tecknas var för sig av ordförande Bo Edoff och kassör Marina Eklund. – punkten
justeras omedelbart.
vi) Till ordförande i följande kommittéer utses:
Samarrangemang – Karin Pennerborn
Utbildning – Adam Hübinette
Tävling – Marie Fogelquist
Medlemmar – Sussie Andersson
Instruktörer – Johanna Johnsson
Domare – Adam Hübinette
Klubbar – Katrin Idås
Marknadsföring – Lotta Bauer
6) Frågor att följa upp samt årsmötet
a) Bifallna motioner i regelfrågor, hantering till SKK. Styrelsen beslutar att Adam hanterar
kommunikationen med SKK och eventuella ändringar i regelverket utifrån de beslut som
fattades på årsmötet 2016-03-18.
7) Rapporter
a) Ordförande
i) Siv Rüdén har kontaktat klubben, Bo har hanterat ärendet.
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ii) Katrin och Bo har skickat ett avtal till Opella, styrelsen inväntar Opellas svar.
b) Ekonomisk rapport – Marina redovisar det ekonomiska läget samt nya rutiner.
c) Genomgång av kommittéer – arbetsordning – ansvarsområde
i) Kommittésammansättning bestäms av ansvarig för varje kommitté, styrelsen fastställer
kommittéernas sammansättning.
ii) Styrelsen uppdrar ansvarig för varje kommitté att till nästa styrelsemöte presentera en
arbetsordning med ansvarsområden specifierade.
8) Styrelsen beslutar att Fredrik Gidensköld uppdras att kontrollera förutsättningarna för att få
klubbens logga registrerad i PRV.
9) Medlemsregistrering
a) Ordinarie medlemsregistrering SNWK – överföring av register till SKK. Karin redogör för SKKs
offert. Styrelsen uppdrar Karin Pennerborn att fortsätta arbetet med att föra över
medlemsregistret till SKK.
Styrelsen beslutar att medlemsregistret ska hanteras av SKK.
b) Instruktörsregister/doftprovsdomarregister SNWK – punkten bordläggs till nästa möte.
c) Domarregister SNWK – punkten bordläggs till nästa möte.
10) Doftprov
a) Funktionärsutbildning diskuteras. Arbetet startas upp i utbildningskommittén.
11) Tävling/Certifiering/Validering
Adam fortsätter med arbetet att engagera Cuponline.
a) Information om domarutbildning ska publiceras på hemsidan. Adam Hübinette och Johanna
Johnsson uppdras att hantera detta samt utforma ett formulär för domaransökan.
b) Styrelsen beslutar att efter utvärdering ändra maxantalet deltagare vid ett certifierings- eller
valideringstillfälle från 10 stycken till 12 stycken. Till följd av detta justeras kostnaden för
utbildningsanordnaren att certifiera sina elever till 5000 SEK för upp till 10 deltagare och
därutöver 500 SEK per tillkommande deltagare. – punkten justeras omedelbart
c) Styrelsen uppdrar till Adam Hübinette att hitta ett lämpligt datum för ett första
valideringstillfälle.
d) Styrelsen uppdrar Marie Fogelquist och Adam Hübinette att ta fram förslag på ca 10 lämpliga
instruktörer som kan utbildas till validerare.
e) Domararspirant Leif Gustavsson har bakdömt en tävling för Kajsa Björck. Domaraspiranter ska
bakdöma med olika domare för att kunna bli godkända.
f) Styrelsen beslutar att det ska vara kostnadsfritt för utbildningsanordnare att avtalsansluta sig
till SNWK. Marie Fogelquist och Lotta Bauer anmälde jäv och utgår. I deras ställe träder Karin
och Sussie in.
12) Hur kvalitetssäkrar vi våra olika funktioner, instruktörer, domare, validerare samt övriga roller?
Olika tillvägagångssätt för att hålla enhetlighet inom samtliga områden diskuterades. Styrelsen
beslutade att uppdra varje ansvarig kommitté att ta fram ett förslag för kvalitetssäkring för
instruktörer, domare och validerare.
13) Temadag, förslag från Maria Nilsson
Marie Fogelquist presenterade ett förslag som inkommit från Maria Nilsson angående en
temadag för Nose Work. Styrelsen utser medlemskommittén att ansvara för Nose Workens dag.
14) Stadgar och procedurer
a) Nya typstadgar Verksamhetsklubb SKK
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b) Styrelsen uppdrar Gunnar Martinsson och Fredrik Gidensköld att skapa ett förslag till
styrdokument för klubbens långsiktiga utveckling samt delta i granskningen av kommittéernas
arbetsbeskrivningar och dessa styrdokument.
c) Styrelsen uppdrar Gunnar Martinsson och Fredrik Gidensköld att arbeta fram ett förslag till
SNWKs anpassning av SKKs nya typstadgar.
15) Inlägg och kommentarer på sociala media – referat till SKKs etiska regler.
a) Styrelsen beslutar att Lotta Bauer, Adam Hübinette, Marie Fogelquist och Johanna Johnsson
är admin för SNWKs facebookssida.
b) Styrelsen diskuterar Inlägg och publicering på sociala medier och påpekar att alla medlemmar är
skyldiga att följa SKK etiska regler det ligger ett personligt ansvar att agera utifrån SNWKs
värdegrund.
16) Övriga frågor
a) Styrelsen beslutar att efter förfrågan från instruktör som ännu inte är godkänd SNWK instruktör att
låta instruktören genomföra ett föredrag om Nosework för Gästriklands Kennelklubb i SNWK´s namn

b) Styrelsen beslutar att uppdra till utbildningskommittén att ta fram ett förslag till
träningstävling i SNWKs regi i NW2 och NW3 med syfte att utbilda domarna.
17) Punkter som ej får offentliggöras förrän protokollet blivit justerat – inga sådana punkter idag.
18) Nästa möte
a) 29 april Kumla Marie Fogelquist uppdras ordna för mötet. 11.00-17.00
b) 7 juli 10.00-17.00
c) 11 september 10.00-17.00
d) 18-19 november 12.00 18 november – 15.00 19 november
e) 19-20 januari 12.00 19 januari – 15.00 20 januari
f) 10 februari 10.00-17.00 Stockholm
g) Årsmöte 25 februari Mälardalen
19) Mötets avslutande

__________________________________________
Ordförande – Bo Edoff

__________________________________________
Sekreterare – Johanna Johnsson

__________________________________________
Justerat av Katrin Idås
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Kommitté
Medlemmar

Ordförande
Sussie A.

Medlemmar
Karin P

Tävling

Marie F

Maria Edelton
Maria Gabrielsson
Sofia Olsson

Samarrangemang

Karin P

Helena Florin

Marknadsföring

Lotta B

Emma W
Karin P
Bo E

Utbildning

Adam H

Klubbar

Katrin I

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

Instruktörer

Johanna J

Marie F

Domare

Adam H

Bo E
Marie F

Arbetsbeskrivning
Medlemsregister
Medlemsutskick
Din kurs
Medlemsvård
Arrangörskompendium
Uppdatering av blanketter
Tävling anordnad av SNWK
Regelverket
My Dog 2016
Trycksaker
Godkänna ansökningar samarrangemang
Dokumentera och rapportera godkända
samarrangemang
Trycksaker (broschyrer, dekaler etcetera)
Stora Stockholm, My Dog och övriga mässor samt
utställningar
Samarbetspartners
Sponsorer
Grafisk Profil
Webb
Domarutbildning
Validerarutbildning
Funktionärsutbildningar

Ansvarig för lokalklubbar
Ansvarar för kommunikation och certifiering av SNWKgodkända instruktörer
Instruktörsträffar
Kommunicera med SNWKs domare
Domarträffar
Kommittén är rådgivande i frågor där jäv kan
förekomma.
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