ÅRSMÖTESHANDLINGAR
SVENSKA NOSEWORKKLUBBEN

DEN 25 FEBRUARI 2017

Plats Norra Stockholms hundcenter. Adress: Ritarslingan 2
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Justering av röstlängd.
Val av ordförande för mötet.
Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera
protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt revisorernas
berättelse.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa
uppkommen vinst eller förlust.
Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-16.
Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 4 veckor
före årsmötet anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig.
Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna
förslag till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns med under punkt 18 kan,
om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Styrelsen för Svenska Nosework klubben SNWK får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år
2016 (1jan- 31dec). Vad gäller klubbens ekonomiska ställning, hänvisas till bifogade resultat- och
balansräkningar.
Styrelsen, som under året avhållit 7 protokollförda sammanträden, har haft följande
sammansättning:
Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Bo Edoff
Marie Fogelqvist
Marina Eklund
Johanna Jonsson
Katrin Idås
Adam Hübinette
Lotta Bauer
Karin Pennerborn
Sussie Andersson
Fredrik Gidensköld
Gunnar Martinsson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

Arbetsutskott (AU): Bo Edoff, Marie Fogelqvist, Marina Eklund, Johanna Jonsson har haft
mailkonversation vid behov. Beslut finns redovisade i styrelsens protokoll.
Revisorer: Tarja Mikkelä-Pettersson och Rose-Marie Dellgran
Revisorssuppleanter: Carolina Skogholt och Ann-Louise Johansson
Valberedning: Kicki Törngren sammankallande, Mia Edelton (1 år kvar), AnnLouise Ryrvik
Den 31 december 2016 hade klubben 2568 (1181) medlemmar varav 77 (15) familjemedlemmar
samt 30 utlandsmedlemmar
Ordinarie årsmöte avhölls den 19 mars 2016 i Göteborg.
Allmänt
Svenska Nose Work klubben bildades under 2014 och ansökte efter beslut av årsmötet 2015 att
ansöka om att få bli verksamhetsklubb inom Svenska Kennelklubben. Det innebär att våra stadgar
följer normalstadga för klubbar inom SKK och detta har fastställts genom ett femårigt avtal med
SKK. Det innebär också att Nose Work klubbens regelverk för prov- och tävling följer övriga regler
inom SKK organisationen.
Klubben har, som framgår av medlemsutvecklingen, haft en fantastisk utveckling även under 2016
vilket givetvis haft betydelse för styrelsens arbete.
Ekonomi:
Klubbens ekonomi är god vilket till stor del kan tillskrivas att medlemsutvecklingen varit stark, se
vidare under resultat – och balansräkningen

Kommittéer
Styrelsen beslutade vid sammanträde 2016-04-29 inrätta kommittéer för att underlätta beredning av
de ärenden som skall behandlas. För varje kommitté finns en upprättad arbetsbeskrivning som
innehåller följande punkter: Övergripande ansvar, Arbetsuppgifter och Befogenheter – Kommitténs
arbete och beslut ska redovisas till styrelsen via minnesanteckningar. En kommittés uppdrag kan
förändras över tid genom styrelsebeslut.
Medlemskommitté: Sussie Andersson, Karin Pennerborn.
Medlemsutveckling
Helbetalande
Familjemedlem
2014
156
2015
1010
15
2016
2491
77

Utlandsmedlem
30

TOTALT
156
1025
2598

Under 2016 planerades 3 medlemsmöten, ett på våren och två under hösten. Vårens möte hölls i
Enköping, de två på hösten som var planerade till Örkelljunga och Frösön, blev båda tyvärr inställda på
grund av för få anmälda.
Den 15 maj flyttades klubbens medlemsregister (ca 1800 medlemmar) över till SKK:s medlemsavdelning. Administrationen av medlemsavgifter och register lämnades därmed över till SKK.
Planering påbörjades för den Internationella Nose Work Dagen (INWD) den 20/8. Tanken med denna
dag är att instifta en särskild och årligt återkommande dag för sporten, inte bara här i Sverige, utan
runt om i världen. En dag då alla lokala krafter får möjlighet att marknadsföra sporten, sig själva och
sprida glädjen till ännu fler och där intäkterna går till olika hjälporganisationer. Under december
utlystes en ritartävling för att få fram en egen bild som kommer förknippas med INWD. Initiativtagare
till INWD är Maria Nilsson
Doftprovskommitté: Karin Pennerborn
Totalt har det under året inkommit/redovisats nedanstående doftprov i samarbete med SNWK.
Totalt
Totalt
Antal
Antal
Hundar/
Hundar/
2016
2015
Tillfällen
Tillfällen
Tillfälle 2016 Tillfälle
2016
2015
2015
Klass 1
1702
714
142
102
12
7
Eucalyptus
Klass 2
82
156
17
39
5
4
Lagerblad*
Klass 3
17
51
9
17
2
3
Lavendel*
*Det lägre antalet avseende Klass 2 och 3 beror på att resultat av dessa ej godkändes av SKK att
införas retroaktivt vilket godkänts för klass 1.
I början av september startade arbetet med att bygga filer för retroaktiv överföring
av doftprovsresultat klass 1 till SKK Hunddata. Även filer för bättre hantering av DP-resultat och
direktöverföring till hunddata var klara att tas i bruk den 1/1-2017. Uppdraget utfördes av Pirkko
Andersson och Michael Fredriksson i samarbete med SKK Prov- och tävlingsavdelning.
Doftproven i lagerblad och lavendel har alla arrangerats samband med doftprov i eukalyptus.
Redovisning klass 2 och 3 avser tiden 1 jan – 31 maj. Fr o m 1 juni 2016 har inga prov för lagerblad
resp. lavendel beviljats.
Tävlingskommitté: Adam Hübinette, from 2016-04-29 - ansvarig Marie Fogelquist
Tävlingskommittén har under året haft flera olika arbetsgrupper.

MYDog 2016 genomfördes inofficiella tävlingar under två dagar i 2 moment/dag samt 4 dagar med
uppvisning och prova på i SNWKs monter. Arbetsgruppen bestod av: Marie Fogelquist, Maria Edelton,
Adam Hübinette, Lotta Castell, Ann-Louise Ryrvik, Clas A Gardsby, Kajsa Björck, Maria Olsson, Josefina
Ström, Anna Londré, Marie Ridderhall, Pirre Andersson, Jennifer Lindqvist, Jessica Axelsson.
Adam Hübinette har haft ansvaret för regelverkets inlämnande till SKK och justering av reglerna efter
SKKs anvisningar.
Marina Eklund, Pirre Andersson, Lotta Bauer och Marie Fogelqvist har ansvarat för att
samarrangerade tävlingar kommit in i tävlingskalendern på SNWKs hemsida och FaceBook sida.
Marina Eklund, Pirre Andersson och Marie Fogelqvist har utarbetat nya dokument för ansökning
och genomförande av tävling.
Pirre Andersson och Michael Fredriksson fick den 11 september 2016 i uppdrag att skapa
inrapportering till SKK, vilket de har genomfört.
Under hösten skapades en arbetsgrupp för att planera inför klubbens första officiella tävlingar i TSM
under MyDog 2017. Gruppen bestod av Marina Eklund, Katrin Idås, Lotta Castell, Marie Fogelqvist
och Malin Larsson
Tävlingskommittén arbetar kontinuerligt med att finna leverantörer på priser (pokaler, plaketter) som
arrangörer av tävling i samarrangemang med SNWK kan göra sina inköp från till rabatterade priser.
Inofﬁciella tävlingar i samarrangemang med SNWK under 2016. Se bilaga 1
Instruktörskommittén: Johanna Johnsson, Marie Fogelqvist
I slutet på 2016 fanns det 239 certifierade SNWK instruktörer.
Uppdraget med certifiering har utgått från Instruktörskommittén och ligger på utbildningskommittén.
Ett avtal har skapats för upprättande av ett officiellt instruktörsregister som publiceras på SNWKs
hemsida, där instruktörer har möjlighet att välja om de vill finnas med i registret eller ej.
Instruktörer kan även mot en avgift få länk till egen hemsida.
Genom överenskommelse med SKK har också alla godkända SNWK instruktörer rätt att bedöma
doftprov och erhåller då titeln auktoriserad doftprovsdomare.
Utbildningskommitté: Adam Hübinette
Kommittén har arbetat med att ta fram ett certifieringsförfarande samt valideringsförfarande för
SNWK instruktörer. Kommittén har utbildat 11 stycken validerare vars uppgift är att bedöma vid
certifieringar samt valideringar. Det har genomförts en träff för validerare under 2016. Kommittén
har uppdaterat certifierings/valideringsförfarandet. Arbete pågår med att ta fram en
tävlingsledarutbildning.
Det har genomförts två klass 1 domarutbildningar under 2016 med totalt 22 deltagare, 17 stycken är
i dagsläget godkända.
Kommittén har jobbat med att ta fram ett koncept för vidareutbildning av klass 1 domare till klass 2
& 3 domare.
Det har genomförts 14 stycken certifieringar under 2016. Det har erbjudits två validerartillfällen.
I utbildningskommittén har följande personer deltagit i ett eller flera av kommitténs uppdrag: Marie
Fogelqvist, Emma Wallin, Phrida Olsson, Frida Holst, Karin Pennerborn, Johanna Johnson, Mats
Hedlund, Siw Rüdén, Carina Tuvelöv, Agneta Hjelm, Annelie Andersson, Maria Edelton
Domarkommitté: Adam Hübinette
Domarkommittén har under året arbetet med regelverket innan överlämning till SKK.
Arbetsgruppen har haft en domarträff samt en träff över två dagar vars syfte var att jobba med
riktlinjer/bedömningspunkter för klass 2 & klass 3 tävlingar.
Det har tillkommit 18 stycken domare under perioden. SNWK har totalt 25 stycken domare (17
stycken klass 1 domare och 8 stycken klass 1-3 domare). Domarkommittén har ytterligare fem

domaraspiranter från myndigheter samt fem stycken domaraspiranter som behöver bakdöma på
officiella tävlingar med godkänt resultat.
Domarkommittén har tillsammans med utbildningskommittén arbetat med att ta fram ett
domarkompendium.
Ett samarbete har skapats med representant från DKK nosework samt från finska Nosework klubben.
Dessutom har följande personer deltagit i ett eller flera av kommitténs uppdrag: Michael Hedman,
Karin Blom, Martin Johnson, Siw Rüdén, Mats Hedlund, Pernilla Rask.
Web/hemsidkommittè: Fredrik Gidensköld, Pirre Andersson och Michael Fredriksson
Hemsidan har under året uppdaterats på en ny plattform vilket innebar en del störningar under en
övergångsperiod, för att underlätta ärendehantering har också ett mailsystem skapats i Microsoft
Office. Nya e-postadresser har upprättats till samtliga styrelseledamöter.
Marknadsföringskommitté: Lotta Bauer
Under året har SNWK innehaft avtal om sponsring med Agria Djurförsäkringar och Tree of Pets. De
har bidragit med ekonomiska medel för framtagande och tryckning av informationsbroschyr samt
flaggor och banderoller. Kommittén deltog vid Djurens helg på Solvalla i augusti, ett överskott på
2131 kr skänktes till Hundstallet. Artiklar om Nose Work har publicerats i flera rasklubbstidningar.
Lotta Bauer har också genomfört utbildning av personalen på Hundstallet i Åkeshov.
Aktivitetskommitté: Katrin Idås
Önskemål har kommit från flera personer om att starta lokala klubbar. Då våra stadgar inte medger
det har vi rekommenderat att de startar lokala aktivitetsgrupper alternativt träningsgrupper istället.
Klubben har under året deltagit på flera av SKK´s utställningar med monter samt haft uppvisning på
Stockholms Hundmässa och Mydog i Göteborg
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RESULTATRÄKNING
2016-01-01
2016-12-31
Intäkter
Certifieringar, valideringar
Prov & tävlingsintäkter, fast o rörlig
Reklamintäkter mm
Medlemsavgifter
Summa rörelseintäkter

82 000
98 375
19 368
587 600
787 343

Kostnader
Dofter mm till försälj, egna tävlingar
Utbildningskommittén
Tävlingskommittén
Marknadskommittén
Medlemskommittén
Domarkommittén
Möteskostnader
Serviceavgifter SKK, Medlem
Avgifter Din kurs, bank
Kontorsmtrl, mm
Hemsidan,
Arvoden validerar, domare
Resekostnader validerare
Sociala avgifter arvoden
Summa kostnader

-63 741
-48 736
-10 673
-91 990
-8 072
-7 586
-103 375
-45 692
-26 388
-2 405
-11 468
-55 800
-9 597
-27 867
-513 390

Årets resultat

273 953

BALANSRÄKNING 2016-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

353
353

Kassa och bank
Företagskonto SEB
Sparkonto SEB
Summa kassa och bank

467 606
200 000
667 606

Summa omsättningstillgångar

667 959

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat

219 281
273 953

Summa eget kapital

493 234

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatt
Arbetsgivaravgifter
Övriga korta skulder
Anmälningsavg MyDog 2017
Summa kortfristiga skulder

45 692
10 170
10 651
612
107 600
174 725

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

667 959

SUMMA TILLGÅNGAR

667 959

Revisorernas berättelse kommer att redovisas under årsmötet, i handlingarna finns två bilagor med
uttalande från revisorerna

Inofficiella tävlingar i samarrangemang med SNWK under 2016

BILAGA 1

Datum

Klass/ Moment

Anordnare

7 januari 2106

NW1 (enbart Fordon- + Inomhussök)

SNWK (Marie F + Mia E)

8 januari 2016

NW1 (enbart Behållar- + Inomhussök)

SNWK (Marie F + Mia E)

20 mars 2016

NW1, TSM i Vänersborg

Häst- och Hundskolan

30 april 2016

NW1, TSM VALBORGSNOSEN

Aktiv Hundträning i Sverige

14 maj 2016

NW1, TSM i Tullinge

Rikstens Hundsportscentrum

21 maj 2016

NW1, TSM i Östersund

F4Hundcenter

22 maj 2016

NW1, TEM - Utomhus i Östersund

F4Hundcenter

6 juni 2016

NW1, TSM SOTARNOSEN

ENWK

18 juni 2016

NW1, TSM ROSLAGSNOSEN

Hundelska

2 juli 2016

NW1, TSM HÅVERUDSLÄGRET

Dala Hundservice AB

13 augusti 2016

NW1, TSM på Solvalla

SNWK (Lotta B + Maria G)

14 augusti 2016

NW1, TSM på Solvalla

SNWK (Lotta B + Maria G)

20 augusti 2016

NW1, TSM NORDNOSEN

Hundar så klart + Kursgården
HUNDraelvan

21 augusti 2016

NW1, TSM NORDNOSEN

Hundar så klart + Kursgården
HUNDraelvan

3 september 2016 NW1, TSM STRÖMNOSEN

Annelie’s Hundtjänst

10 september

NW1, TSM RÄTTVIKSNOSEN

Dala Hundservice AB

24 september

NW1, TSM VÄTTERNOSEN

Hunddagiset i Jönköping

25 september

NW1, TSM i Skellefteå

Rackarungarnas Hundskola

24 september

NW1, TSM i Vänersborg

Häst- och Hundskolan

25 september
2016

NW1, TSM i Vänersborg

Häst- och Hundskolan

8 oktober 2016

NW1, TSM HÖSTNOSEN

Hundar som jobbar

8 oktober 2016

NW1, TSM i Göteborg

SBK Göteborg

9 oktober 2016

NW1, TSM i Göteborg

SBK Göteborg

14 oktober 2016

NW1, TSM MIDNATTSNOSEN

Hundiagården Motala

15 oktober 2016

NW1, TSM i Varberg

Hundens Lycka

22 oktober 2016

NW1, TSM i Sundsvall

Nosjakten (Tinas Hundliv)

17 december 2016 NW1, TSM SKINKSNIFFEN

Botkyrka BK

17 december 2016 NW1, TSM TOMTENOSEN

Björkåsa Gård Bed & Box

Göteborg	
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Vi	
  revisorer	
  har	
  gått	
  igenom	
  förra	
  årets	
  motioner	
  och	
  har	
  	
  
efter	
  medlemmarnas	
  önskemål	
  tagit	
  fram	
  ett	
  policydokument	
  
angående	
  jäv,	
  se	
  bilaga	
  2.	
  
/Ros-‐Marie	
  Dellgran	
  

Biliaga	
  2	
  

Jäv	
  
Jäv	
  föreligger	
  när	
  man	
  som	
  beslutsfattare	
  har	
  egna	
  intressen	
  som	
  kolliderar	
  med	
  föreningens	
  intresse.	
  Det	
  är	
  
viktigt	
  att	
  inte	
  minst	
  ur	
  konfliktförebyggande	
  synpunkt	
  vara	
  uppmärksam	
  och	
  försiktig	
  med	
  att	
  delta	
  i	
  beslut	
  
där	
  man	
  har	
  egna	
  intressen.	
  
Det	
  finns	
  ett	
  par	
  situationer	
  då	
  det	
  kan	
  anses	
  föreligga	
  jäv	
  i	
  styrelsen.	
  För	
  det	
  första	
  får	
  en	
  styrelseledamot	
  
inte	
  vara	
  med	
  och	
  handlägga	
  en	
  fråga	
  som	
  rör	
  avtal	
  mellan	
  honom	
  och	
  föreningen.	
  Han	
  får	
  inte	
  heller	
  
handlägga	
  avtal	
  mellan	
  föreningen	
  och	
  tredje	
  man	
  om	
  han	
  i	
  frågan	
  har	
  ett	
  väsentligt	
  intresse	
  som	
  kan	
  vara	
  
stridande	
  mot	
  föreningens	
  intresse.	
  Exempel	
  på	
  detta	
  kan	
  vara	
  avtal	
  med	
  en	
  närstående	
  till	
  en	
  
styrelseledamot,	
  med	
  ledamotens	
  företag	
  eller	
  dylikt.	
  
Att	
  styrelseledamoten	
  inte	
  får	
  vara	
  med	
  och	
  handlägga	
  avtalet	
  innebär	
  att	
  han	
  inte	
  får	
  vara	
  med	
  under	
  
förberedandet,	
  diskussionen	
  eller	
  beslutandet	
  i	
  frågan.	
  Under	
  tiden	
  bör	
  ledamoten	
  lämna	
  rummet.	
  Däremot	
  
är	
  det	
  inget	
  som	
  hindrar	
  att	
  styrelsen	
  ställer	
  frågor	
  till	
  honom	
  eller	
  låter	
  honom	
  framföra	
  sina	
  synpunkter	
  
innan	
  han	
  lämnar	
  rummet.	
  
Med	
  rollen	
  som	
  styrelseledamot	
  följer	
  en	
  allmän	
  lojalitetsplikt	
  och	
  vårdplikt	
  gentemot	
  föreningen.	
  Med	
  det	
  
som	
  grund	
  kan	
  det	
  vara	
  lämpligt	
  för	
  en	
  styrelseledamot	
  att	
  avstå	
  från	
  att	
  delta	
  i	
  beslut	
  i	
  ärenden	
  som	
  
egentligen	
  inte	
  är	
  att	
  se	
  som	
  jävsgrundande	
  men	
  som	
  ligger	
  i	
  närheten.	
  Detta	
  kan	
  också	
  vara	
  en	
  god	
  idé	
  för	
  
att	
  undvika	
  konflikter	
  och	
  misstankar.	
  
Om	
  du	
  som	
  styrelseledamot	
  misstänker	
  att	
  du	
  är	
  jävig	
  i	
  en	
  fråga	
  ska	
  du	
  genast	
  berätta	
  det	
  för	
  resten	
  av	
  
styrelsen.	
  De	
  andra	
  i	
  styrelsen	
  avgör	
  sedan	
  om	
  du	
  är	
  jävig	
  i	
  frågan.	
  Även	
  om	
  styrelsen	
  inte	
  tycker	
  att	
  det	
  är	
  en	
  
jävsituation	
  kan	
  du	
  som	
  styrelseledamot	
  ändå	
  välja	
  att	
  avstå	
  från	
  att	
  delta	
  för	
  att	
  gardera	
  dig.	
  

Jäv	
  på	
  föreningsstämman	
  
Det	
  ska	
  relativt	
  mycket	
  till	
  för	
  att	
  jäv	
  ska	
  föreligga	
  på	
  en	
  föreningsstämma.	
  Till	
  exempel	
  är	
  man	
  inte	
  jävig	
  i	
  
fråga	
  om	
  val	
  av	
  sig	
  själv	
  till	
  styrelseledamot.	
  Det	
  beror	
  på	
  att	
  det	
  egna	
  intresset	
  att	
  bli	
  vald	
  inte	
  kolliderar	
  
med	
  föreningens	
  intresse	
  att	
  tillsätta	
  en	
  styrelse.	
  Det	
  finns	
  några	
  särskilda	
  fall	
  där	
  jäv	
  alltid	
  föreligger.	
  
-‐	
  Styrelseledamot	
  är	
  jävig	
  i	
  fråga	
  om	
  ansvarsfrihet	
  för	
  det	
  egna	
  verksamhetsåret	
  
-‐	
  Medlem	
  är	
  jävig	
  i	
  fråga	
  om	
  föreningen	
  ska	
  väcka	
  talan	
  mot	
  honom.	
  
-‐	
  Medlem	
  är	
  jävig	
  i	
  fråga	
  om	
  befrielse	
  från	
  skadeståndsansvar	
  eller	
  annan	
  förpliktelse	
  mot	
  föreningen.	
  
-‐	
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Styrelsens förslag
Förslag kanslist:
I budgeten för 2017 är det avsatt 180 000kr för att kunna köpa in kanslisttjänst, klubben växer och
vi kan inte förlita oss på att styrelsens ledamöter ska ha möjlighet att även sköta löpande dagliga
frågor/uppgifter på en ideell basis. Det är viktigt att vi ger våra medlemmar en utökad service
Exempel på arbetsuppgifter som kan utföras av en kanslist:
Godkännande av arrangörer och tävlingar och DP,
Telefonservice till medlemmar (fastställd telefontid)
Utskick av broschyrer mm
Officiell postadress
Adjungeras till styrelsen
Styrelsens förslag är att vi söker bland våra medlemmar efter en lämplig person med f-skatt som
vill åta sig ett sånt här uppdrag. Vi bör inte anställa då det medför ett stort ansvar med sjuklön,
semester och försäkringar mm.
Den vi söker är alltså en egen företagare med ordning- och servicesinne som är medlem och väl
insatt i sporten, styrelsen blir den som utser vilken vi ska välja om fler intresserade anmäler sitt
intresse.
Utvärdering sker löpande och att avtal skrivs med tre månaders ömsesidig uppsägning
Styrelsen önskar årsmötet godkännande till ovanstående förslag

MOTIONER

Styrelsen yttrande:
Styrelsen har under verksamhetsåret inte genomfört några regeländringar (med undantag av
smärre ändringar för anpassning till SKK övergripande regelverk), utan det regelpaket som antogs
vid årsmötet 2015 gäller fortfarande. Styrelsen anser i enlighet med motionären att regelfrågor
skall behandlas av årsmöte men att detta inte behöver införas i stadgarna.
MOTIONEN AVSLÅS

Styrelsens yttrande:
I stadgarna anges att årsmöte skall avhållas årligen före mars månads utgång och att kallelse med
angivande av tid och plats senast 21 dagar innan det avhålls. Styrelsen har intentionen att
informera om när och var årsmötet skall hållas så tidigt som möjligt. Som ett exempel lades
kallelsen till årets årsmöte ut den 13/12 dvs drygt 2 månader innan årsmötet skall avhållas 2017.
Att därtill införa ett generellt förbud för officiella Nosework evenemang då årsmötet avhålls finns
det ingen anledning till. Sverige är långt och den som är intresserad av att delta på årsmöte väljer
det framför en tävling och vice versa.
MOTIONEN AVSLÅS

Styrelsens yttrande:
Protokollet behandlas mellan sekreterare – justeringsperson och ordförande. Därefter har
protokollet alltid skickats ut till samtliga i styrelsen för påseende så att alla har haft möjlighet att
ta del – kommentera för säkerhets skull. Protokollet fastställs därefter slutligen vid
nästkommande styrelsemöte varefter det publiceras på hemsidan.
Att publicera protokollet inom tre veckor kan vara möjligt tidsmässigt sett men risken finns för att
fel uppstår då hela styrelsen kanske inte hunnit gå igenom det.
I det fall någon information behöver ut mycket snabbt gör man en omedelbar justering av
ärendet och lägger ut det som ett protokollsutdrag varefter det kan publiceras under ”aktuellt” på
SNWKs hemsida. Beträffande avvikande åsikter görs det i samband med att ett beslut tas – dvs
man reserverar sig mot beslutet.
Enligt SKK regelverk ”ägs” protokollet av ordförande men givetvis är ett protokoll ett samarbete
mellan sekreterare, justeringsperson och ordförande.
MOTIONEN AVSLÅS

MOTION 4

Styrelsens yttrande
SNWK håller på och tar fram ett system som kan hantera anmälningar mm, fram till nu har fokus
legat på att få till ett bra system för överföring av färdiga resultat till SKK. Vi har prioriterat det för
att kostnaden för överföringen av de retroaktiva doftproven inte ska bli alltför dyr. Även ett
system för arrangörer att ansöka om tävling har utformats, detta för att den officiella
tävlingsverksamheten ska kunna komma igång. Vi är nu i start fasen för att bygga ett hållbart
system även för anmälningar och resultatlistor så inom en snar framtid hoppas vi ha nåt som
underlättar för alla parter, tävlande såväl som arrangörer.
Vi har mycket goda relationer och samtal med övriga klubbar inom SKK och drar nytta av deras
erfarenheter, vad det sen blir för anmälningsrutiner på framtida Nose Work tävlingar är för tidigt
att svara på då lottning inte heller uppskattas av alla tävlande. Nuvarande system är inte optimalt
men då vi inte kan erbjuda arrangörerna ett enhetligt system idag så har vi överlåtit till varje
arrangör/anordnare att tillämpa det anmälningssystem de själva tycker blir enklast.
MOTIONEN AVSLÅS

VERKSAMHETSPLAN 2017
Medlems/aktivitetskommitté
3–4 medlemsträffar planeras under 2017 i olika delar av landet. Stora frågor inför 2017: Hur
behåller vi våra medlemmar och hur gör vi för att få fler medlemmar? Styrelsen planerar att
distribuera nyheter och information via nyhetsbrev under året för att därefter utvärdera det.
Internationella Nose Work Dagen (INWD) infaller 20 augusti 2017. Dagen ska få en egen Facebook
sida, och en egen plats på SNWKs hemsida. För att sedan enkelt kunna sprida information om
dagen. Ritar tävlingens vinnande bild kommer att presentera efter omröstning i januari.
Utbildningskommitté
Nuvarande arbetsbeskrivning: Ta fram ett system för validering/certifiering,
funktionärsutbildning samt domarutbildning.
Förslag på förändring av arbetsbeskrivning: Arbeta med att ta fram diverse utbildningar för
funktionärer som tex domare och tävlingsledare samt en särskild grupp som arbetar med frågor
gällande certifiering/validering
Förslag 2017
Fyra tävlingsledarutbildningar genomförs på olika platser i landet (Stockholm, Malmö, Göteborg
och Norrland). En tvådagarsträff för validerare kommer att genomföras.
Doftprovskommittén
Övergripande ansvar: Handläggning samarrangemang, Registrering provresultat, Arkivering
dokumentation -övergripande ansvar för doftprovsförfarande
Överföring av doftprovsresultat från 2014-2016 till SKK, genomförande av doftprov klass två och
tre gjorda under samma period.
Instruktörskommittén
Övergripande ansvar: Föra register över instruktörer. Hantera frågor avseende avtalsanslutna
instruktörer samt genomföra träffar för avtalsanslutna instruktörer. Under 2017 kommer flera
instruktörsträffar anordnas i olika delar av landet.
Tävlingskommittén
Ansvarig för regelverket i SNWK. Ansvarig för att regelverket följs av funktionärer vid
tävlingsaktiviteter i samarrangemang med SNWK. Under verksamhetsåret särskilt följa upp det
praktiska tillämpandet av regelverket och genomförandet av tävlingar.
Tävlingsdomarkommittén
Nuvarande arbetsbeskrivning: Kommunicera med SNWKs domare, ansvara för domarträffar, vara
rådgivande i frågor gällande tolkning av regelverk
Förslag på förändring av arbetsbeskrivning: Kommunicera med SNWKs tävlingsdomare, ansvara
för domarträffar med tävlingsdomare, är rådgivande gällande tolkning av regelverk samt
rådgivande till tävlingskommittén i frågor rörande tävling (dokument, upplägg,
arrangörskompendium mm).
Förslag 2017
• En domarträff för klass 1-3 domare under två dagar.
• En domarträff för samtliga domare under två dagar.

Marknadsföringskommittén
Marknadsföring/Aktiviteter: Klubben ska under året delta på SKK´s utställningar med monter och
genomföra uppvisningar. Vi ska även delta på olika mässor bl.a under juli månad på Frösön
utanför Östersund samt delta med monter på Djurens Helg Solvalla Stockholm i augusti. Vi ska
understödja bildandet av nya aktivitetsgrupper. Samarbetet med befintliga sponsorer ska
utvecklas samtidigt som vi ska söka nya samarbetspartners. Befintligt
reklam/informationsmaterial ska utvecklas samt ansvara för att ta fram intyg och diplom.
Efterfrågan på profilartiklar är stor och diskussion avseende ny webshop ska slutföras. Ta fram
reklam produkter samt profil kläder till domare och instruktörer.
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Konto
3010
3020
3030
3031
3032
3040
3041
3042
3043
3051
3800
4010
4011
4020
4040
4050
4060
4080
4090
5010
5410
5420
5810
6110
6230
6250
6530
6560
6561
6562
6570
6991
7010
7020
7331
7510
Summa

Benämning
Försäljning Hydrolat, profilsaker
Utbildning, validering/certifiering
Samarrangemang, fast avg
Fastavgift off DP
Rörlig avgift DP
Egna tävlingar
Fast avg officiell tävling
Rörlig avgift off tävling
Tävlingsdomare inkl arbavg
Instruktörsavgift hemsidan
Medlemsavgifter
kostnader egna tävlingar
Inköp dofter mm för försäljning
Utbildningskommittén
Tävlingskommittén
Marknadsf.kommittén
Medlem-och aktivitetskommittén
Instruktörskommittén
Domarkommittén
Möteskostnader, ink årsmöte
Förbrukningsinv/mtrl
Programvaror
Styrelsemöte, resor mm
Kontorsmateriel
Hemsidan
Postbefordran
Kanslisttjänst
Serviceavgifter SKK
Stambokningsavg SKK,
Överföringsavgift SKK DP
Bankkostnader
Övriga externa kostnader
Arvoden validerare
Arvoden tävlingsdomare
Resekostnader validerare
Lagstadgade sociala avgifter

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG REDOVISAS SEPARAT

-24 Belopp
000,00
-104 000,00
-12 000,00
-96 000,00
-80 000,00
-100 000,00
-60 000,00
-252 000,00
-354 834,00
-30 000,00
-475 000,00
50 000,00
10 000,00
50 000,00
30 000,00
100 000,00
60 000,00
70 000,00
50 000,00
40 000,00
5 000,00
35 000,00
60 000,00
2 000,00
5 000,00
15 000,00
180 000,00
57 000,00
194 000,00
87 500,00
1 000,00
10 000,00
50 000,00
270 000,00
10 000,00
100 544,00
-45 790,00

