Protokoll styrelsemöte Svenska Noseworkklubben
Tid
Plats

20160429 11.00-17.00
Enköping

Närvarande ledamöter:
Bo Edoff (ordförande)
Johanna Johnsson (sekreterare)
Marie Fogelquist (anlände from paragraf 8 b)
Katrin Idås
Karin Pennerborn
Gunnar Martinsson
Ej närvarande, anmält förhinder:
Adam Hübinette
Lotta Bauer
Marina Eklund
Sussie Andersson
Fredrik Gidensköld
1)
2)
3)
4)
5)

Bo öppnar mötet
Johanna väljs till mötessekreterare
Karin väljs till justerare
Dagordningen fastställs
Föregående protokoll 20160329, konstituerande protokoll, gås igenom och läggs till
handlingarna.
6) Frågor att följa upp
a) Adam uppdras av styrelsen att informera SKK om regelförändringar enligt motioner
framkomna på årsmötet och fortsätta diskussionen med SKK med anledning av de
svar som kommit från SKK.
7) Rapporter
a) Ordförande rapporterar att SNWK fått en sponsring av Agria med en samlingsmapp
för hundens handlingar med SNWKs logga.
b) AU – beslut
i) En text gällande ålder för tävlande och domare på doftprov lades ut på hemsidan.
Styrelsen fastställer beslutet.
c) Resultatrapport gicks igenom och styrelsen konstaterar att SNWK ligger i fas
budgetmässigt.
d) Bo rapporterar från medlemsmöte 20160428 Enköping, ett trevligt första
medlemsmöte. Katrin uppdras skriva en rapport från medlemsmötet i Enköping
20160428 för publicering på hemsidan.
8) Karin rapporterar antal medlemmar till 1692 st.
a) Karin redogör för läget med hanteringen av överföringen av medlemsregistret till
SKKs system. Beslut tas att endast en påminnelse, efter ordinarie, ska gå ut till
medlemmarna för betalning av medlemsavgift. I diskussionen togs medlemsavgift för

utländska medlemmar upp, frågan hänskjuts till årsmötet. Söndag 15 maj förs
registret över till SKK. 23 maj stängs medlemsregistreringen via Din Kurs och SKKs
länkar ska ersätta detta.
Styrelsen uppdrar Marie att informera Din Kurs om flytten av medlemsregister och
medlemshantering samt avsluta avtalet per den 1 juni 2016.
Katrin rapporterar från Lokalklubbskommittén. I dagsläget har SNWK två lokalklubbar,
ytterligare en är på gång.
9) Styrelsen beslutar att uppdra Johanna att skriva avtal med utbildningsanordnare i
enlighet med framtaget förslag.
10) Instruktörskommittén
a) Styrelsen uppdrar Marknadsföringskommittén att ta fram ett nytt certifikat för
auktoriserade doftprovsdomare.
11) Tävling/Certifiering/Validering
a) Bo redovisar SKKs åsikter gällande regelverket.
b) Styrelsen beslutar att alla doftprovsresultat ska redovisas och registreras, godkänt
som icke godkänt.
12) Styrelsen beslutar att utse följande personer till valideraraspiranter:
Phrida Olsson – Stockholm, Karin Pennerborn – Köping, Lotta Bauer – Stockholm, Maria
Edelton – Göteborg, Johanna Johnsson – Östersund, Sara Andersson – Örkelljunga, Sofia
Angleby – Stockholm, Anna Londré – Uppsala, Anneli Andersson – Linköping, Frida Holst –
Kumla, Maja Eker – Väse (Värmland), Caroline Svärd – Björnlunda (Gnesta.)
Johanna Jonsson och Karin Pennerborn deltog ej i beslutet
13) Domarkommittén informerar att Leif Gustafsson bakdömer med Siw Rydén 1/5 i Kumla,
blir han där godkänd så blir han auktoriserad domare i SNWK. Lisa Rutström bakdömer
på tävling 21 maj och 22 maj med Kajsa Björck och Adam Hübinette.
14) Genomgång av arbetsbeskrivningar enligt utskick, fastställande av desamma
a) Arbetsbeskrivning för Lokalklubbskommittén samt välkomstbrev och avtal för
lokalklubb presenteras och fastställs.
b) Arbetsbeskrivning för Instruktörskommittén samt presenterade dokument
presenteras och fastställs.
c) Arbetsbeskrivning för Medlemskommittén, Tävlingskommittén, Domarkommittén,
Doftprovskommittén, Utbildningskommittén, Ordförande, Kassör och AU fastställs
15) Styrelsen uppdrar Bo att ta reda på hur stadgar för lokalklubb ska se ut, presenteras på
nästkommande styrelsemöte.
16) Styrelsen uppdrar Johanna att arkivera tävlingsresultat tills vidare.
17) Styrelsen uppdrar Karin att prata med SKK gällande tävlingsresultatsregistrering.
18) Internationella Nose Workdagen – 20 augusti 2017 Arbetsgruppen under ledning av
Sussie arbetar med projektet. I arbetsgruppen ingår medlemmar från Sverige, Danmark,
Norge, USA, Island och Finland.
19) Artiklar/produkter
a) Styrelsen beslutar att broschyren ska finnas tillgänglig för alla. Den ska också finnas i
en fil på hemsidan.

b) Inköpta medaljer kan endast beställas av arrangörer av doftprov/tävlingar i samband
med samarrangemang. Styrelsen uppdrar Johanna att författa en arbetsbeskrivning.
c) SNWK har fått 100 samlingspärmar från Agria med SNWKs logga. Utförsäljningspris
100 kr.
20) Övriga frågor
a) Marie uppdras ta fram ett förslag till budget för att ta hit Ron Gaunt och Fred Helfers
för domar- och instruktörsutbildning.
b) Johanna återkommer med ett förslag gällande Jämtland Game Fair
c) Lotta uppdras ta fram och presentera ett upplägg gällande Solvalla 13-14 augusti.
d) Karin står med monter på Köpingsutställningen med SNWK
e) Karin uppdras ta fram geografisk spridning av medlemmar för kommande
medlemsmöte samt tar fram plats och datum.
f) Styrelsen beslutar att uppdra Bo att skaffa fram inloggningsuppgifter till hemsidan för
säkerställande av tillgång till densamma.
g) Adam sköter kontakt med Cup Online
21) Punkter som ej får offentliggöras förrän protokollet blivit justerat – inga sådana punkter
har förekommit.
22) Styrelsen beslutar att förlägga nästa möte 7 juli till Stockholm Arlanda.
Möte 11 september Borlänge
23) Mötets avslutande

Vid protokollet
Johanna Jonsson
Justeras

Bo Edoff

Karin Pennerborn

