Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte
Datum: 2018-05-14
Tid: 11.00-17.00
Plats: SKK, rum Lapphunden
Närvarande: Ordförande David Svennelid (DS)
Vice ordförande Marie Fogelquist (MF) t o m § 68 kl 14.45
Sekreterare Tina Björnberg (TB)
Kassör Lena Andreasson (LA)
Ledamot Lotta Bauer (LB)
Ledamot Ylva Dahlgren Bengtsson (YDB) t o m § 68 kl 14.45
Suppleant Kicki Löf (KL)
Suppleant Marie Bankhed (MB)
Kjell Svensson, adjungerad från PTK SKK, § 54
Meddelat förhinder: Adam Hübinette, Alma Ohlin, Anicka Fernström
§ 49

Mötets öppnande
David hälsade alla välkomna och förklarade att mötet öppnat.
Han ber om ursäkt men förklarar att mötet öppnas först kl 11 på grund av att
hemsidan inte fungerar och att han hela morgonen haft telefonkontakt med tekniker
för domänservern.

§ 50

Godkännande av dagordning
David informerade att Fredrik Bruno från SKKs föreningskommitté inte kan närvara på
grund av vård av barn. Tina informerade om att eventuellt kommer någon från SKKs
prov- och tävlingskommitté att närvara. Efter dessa justeringar av dagordningen
godkändes denna.

§ 51

Val av justeringsman
Förslag från Lena om att vi tar den uppgiften i bokstavsordning på efternamn.
Det beslutades av vi gör så, vilket resulterade i att Lena blev vald som justeringsman.

§ 52

Föregående protokoll.
Efter rättelse i föregående protokoll
§ 48 c Är det OK att ha tävling på samma dag på samma område?
Ja, om det är en delad tävling. Förtydligan om delad tävling kommer på hemsidan.
Det ska vara; Ja, om det är en dubblerad tävling. Förtydligan om delad och
dubblerad tävling kommer på hemsidan.
Därefter lades föregående protokoll till handlingarna.

§ 53

Att göra lista
Det beslutades att Ylva ansvarar för att-göra-listan.
David informerade om Dropbox. Det är svårt att följa trådar och hitta i Facebook.
Dropbox kommer att underlätta vårt arbete. Det kommer då också att bli lätt för
kommande styrelser att hitta protokoll, skrivelser och övriga handlingar, vilket vi idag
har bekymmer med.
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§ 54

Kjell Svensson, tävlings- och utbildningschef, SKK, adjungerad
Kl 11.30 knackar Kjell Svensson, till vår glädje, på dörren och meddelar att han har
möjlighet att delta på vårt möte och besvara dom frågor som vi skickat i förväg.
a) Prioritering av arrangerande klubbs egna medlemmar inför tävlingens lottning av
startordning.
Då vi i styrelsen inte var överens rekommenderar Kjell oss att återkomma i
ärendet när vi pratat ihop oss.
Är det OK att anordna inofficiell tävling för endast kurs- eller lägerdeltagare utan
att ansöka om det till SNWK? Frågan kommer upp då rädslan för att man som
domare ska mista sin auktorisation.
Enligt Kjell möter det inga hinder när det gäller inofficiella tävlingar. För att inga
missförstånd ska kunna uppstå ska vi ändå ansöka om inofficiell tävling men
tävlingen behöver inte utannonseras. Vid ansökan i systemet har tidigare funnits
en möjlighet att bocka för att tävlingen inte ska utannonseras och denna funktion
ska vi be Micke att sätta tillbaka i systemet.
b) Finns det något skrivet om att domare inte får ändra domslut?
Enlig Kjell kan inte domslut ändras när det är uttalat och nedskrivet om ändringen
inte beror på att protest har inkommit och protesten är godkänd enligt reglerna.
c) Auktorisering av domare från annat land?
Enligt Kjell kan inte en domare från annat land bli auktoriserad i Sverige. Det är en
grundprincip i FCI som säger att domaren ska auktoriseras endast i det egna
landet. Däremot möter det inga hinder att sedan komma till Sverige som
gästdomare.
d) Att utdela SSE på tävling med en domare trots att regelverket säger att så ej får
ske?
Kjell rekommenderar oss att ta med detta vid regelrevideringen.
e) Vad vill SKK ha redovisat avseende gult band 2019?
Kjell hade inte hunnit läsa på om detta, men lovade återkomma efter sommaren
med information om vad SKK vill ha redovisat.

§ 55

Inkomna skrivelser
a) Maria Ihren – Klubbens instruktörer och deras kompetens, se bifogat svar från
utbildningskommittén (bilaga 1)
b) Pernilla Rask – Ersättning för utlägg. Skrivelsen besvarad av Lena, se även § 60
(bilaga 2)
c) Maria Gabrielsson – Ersättning för utlägg. Skrivelsen besvarad av Lena, se även
§ 60 (bilaga 3)
d) Annika Alfreds – Fråga om domares reseräkning i förskott, se § 75 c) (bilaga 4)
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e) Karin Pennerborn – Vilken kommitté tillhör certifierarna, se bifogat svar från
utbildningskommittén (bilaga 5)
f) Helena Nyberg, SKK – Personuppgiftbiträdesavtal Klubb – SKK. Se § 58
g) Fredrik Bruno- SKK – Protokollsutdrag från SKKs föreningskommitté. David har
varit i telefonkontakt med Fredrik Bruno och han skulle ha deltagit på vårt möte
idag, se § 50. David tar förnyad kontakt och skriver rapport (bilaga 6)
§ 56

Kunskapsbanken
Frågan bordlägges se § 61

§ 57

Rapport från möte med kanslisten Emma (DS)
Se skriftliga rapport från mötet med David och Tinas möte med Emma. (bilaga 7)

§ 58

GDPR – Personuppgiftsbiträdesavtal. (DS)
SKKs kansli administrerar vårt medlemsregister och i och med GDPR – den nya
Dataskyddsförordningen som träder i kraft 25 maj, behöver vi skriva ett
personuppgiftsbiträdesavtal med SKK då dom kommer att bli biträde till oss.
Det beslutas att David skriver på avtalet och översänder det till SKK.
Tina informerar att på anmälan till Ronnebytävlingarna har man varit tvungen att
godkänna ett avtal med SNWK och SBK att man i och med anmälan godkänner att
personuppgifter visas i resultatlistor på hemsidor etc. Då kom frågan upp hur man ska
göra om den tävlande t ex har skyddad ID.
Det beslutas att vi ställer fråga om skyddad ID till SKK.

§ 59

Arkivregler för föreningar (LA)
Lena informerar om vilka arkiv- och gallringsregler som gäller för SNWK, se bilaga 8.

§ 60

Rapport kassören (LA)
Lena ger oss en illustrativ och mycket tydlig information om hur redovisningssystemet
fungerar. Hon informerar vidare om att övertagandet har under vägen varit mycket
”guppig”, men att hon nu har styrt upp redovisningen efter ett något bristfälligt
överlämnande.

§ 61

Webbplatser (DS)
David informerar om att domänservern är trasig och den som skulle gå som reserv
också gått sönder. Det betyder att certifierarna för blivande instruktörer kommer inte
in på hemsidan och skrivningen får göras på plats. Papperskopior ska lämnas till detta.
David informerar om att en ny hemsida ska byggas på ett annat webhotell. En
arbetsgrupp som ska bestå av en representant från varje kommitté ska arbeta med
detta.
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§ 62

Domararvode - när man dömer 2 tävlingar samma dag hos samma arrangör (MF)
Domararvodet gäller för en dag. Delar man upp dagen med t ex NW1 på förmiddagen
och NW2 på eftermiddagen utbetalas endast ett arvode.

§ 63

Sammankallande utbildningskommittén (DS)
Lotta Bauer har frånsagt sig uppdraget som sammankallande i utbildningskommittén
den 27 mars 2018.
Marie Fogelquist väljs som ny sammankallande till utbildningskommittén.

§ 64

Rapport utbildningskommittén
Ingen rapport från utbildningskommittén. Lotta gör en sammanställning och lämnar till
Marie.

§ 65

Tävlingsregistersystem – vilket ska vi ha (TB)
Tina tar upp frågan och informerar om att önskemålet ett tävlingsregistersystem är
stort ute hos arrangörer och tävlande. Kort information och diskussion om för- och
nackdelar för SBK Tävling och ”Mickes system”.
Det beslutas att vi väljer ”Mickes system” och att ett avtal ska skrivas med Micke. En
del förbättringsförslag kommer vi lämna redan nu till Micke. Fortsättningsvis ska alla
förslag lämnas via tävlingskommittén för sammanställnings och prioritering.
David kallar Micke till telefonmöte så snart som möjligt då även Tina ska medverka.

§ 66

Tävlingsbok (TB)
Tävlingskommittén tar fram ett förslag. Lotta Bauer undersöker om tävlingsboken kan
säljas via webshopen.

§ 67

Kravspecifikation/förbättringsförslag tävlingsregistersystemet (TB)
Se § 65

§ 68

Rapport Tävlingskommittén
Tina rapporterar att kommittén har jobbat med att uppdatera text som gäller tävlingar
till hemsidan. Dessa ska lämnas för publicering inom kort.
Se skriftlig rapport angående Ronnebytävlingarna av Maria Gabrielsson, med en
komplettering av Tina. (bilaga 9)
E-postadresserna som anmälningarna till Ronnebytävlingarna fungerar inte utan
anmälningarna måste tankas hem från hemsidan om det går annars måste de skrivas
av.

§ 69

Tävlingsanmälningsförfarande gällande prioritering av klubbmedlem (MF)
Se § 54

Svenska Nose Work Klubben
styrelsen@snwk.se

Organisationsnummer: 802488-9340
Bankgiro: 548-0249
Hemsida: http://www.snwk.se

Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte
Datum: 2018-05-14
Tid: 11.00-17.00
Plats: SKK, rum Lapphunden
§ 70

Doftprovsintyg – Hur ska vi göra om det förkommit (TB)
Det beslutas att om doftprovsintyget har förkommit ska man be om nytt intyg hos
arrangören upp till 2 år gamla. Är det ett äldre intyg får man göra om provet.

§ 71

Doftprovsdomare – Vad gäller för att auktorisationen ska bibehållas (TB)
Det beslutas att efter kommande kalenderår efter auktorisationen ska man ha dömt 2
egna doftprov eller om man endast dömer 1 eget doftprov ska det kompletteras med
att bakdöma 2 doftprov. Dömer man inget eget prov måste man således bakdöma 4
doftprov för att behålla auktorisationen. Man kan vara 2 doftprovsdomare vid varje
doftprov.

§ 72

Instruktörsavtalet (YDB)
Ylva var tvungen att lämna mötet innan denna punkt.
Det behövs en uppstädning av avtalen.
Det beslutas att ett nytt instruktörs- och doftprovsdomaravtal ska göras. Man ska
kontrollera med Emma angående lista på vilka som är auktoriserade doftprovsdomare.

§ 73

Domarkommitténs arbetsbeskrivning (AH)
Adam deltog ej på mötet, men hade lämnat skriftlig rapport, se bilaga 10
Frågan om domarkommitténs arbetsbeskrivning bordlades.

§ 74

PR/Medlemskommittén
David informerade om att Anicka tyvärr måste lämna sitt uppdrag som
sammankallande i kommittén med omedelbar verkan på grund av hälsoskäl. Anicka
har lovat att fortsätta jobbet med webtidningen ”Söknosen”.
Alma går in som medlem i PR/Medlemskommittén, vilket mötet godkänner. Alma har
lämnat ett första utkast på program under ”Internationella Nose Work Dagen” som
hon kommer att jobba vidare med.
Det beslutas att Lotta blir sammankallande för PR/Medlemskommittén.

§ 75

Övriga frågor
a) Det beslutas att ett förtydligan ska läggas in i Arrangörsmanualen om att
arrangören ansvarar för att diplom skrivs ut och delas ut på aktuell tävling.
b) Det beslutas att David ordnar med en mapp för SNWK i Dropbox och skriver
information om det i styrelsegruppen.
c) Fråga om att ge domares reseräkning i förskott se § 55 e). Resor och boende
avtalas mellan anordnare/arrangör och domare.
Det beslutas att SNWK fakturerar anordnaren/arrangören domarnas
arvode och registrerings/administrationsavgift i efterskott. Aktuell avgift
återfinns under rubriken ”Avgifter officiella prov och tävlingar”.
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Reseersättning och boende betalas av anordnaren/arrangören.
Anordnaren/arrangören avtalar med domaren om när utlägg för resor
och boende ska ersättas, vid bokning eller efter arrangemanget.

Lena gör nya blanketter till detta.
§ 76

Nästa möte
10/6
2/8
14/10
25/11

Stockholm
SKK
Stockholm
?

David poängterade att mötestiden alltid är kl 09.00-17.00 om inget annat sägs inför ett
specifikt möte.
§ 77

Mötet avslutas kl. 17.00
David förklarade mötet avslutat och tackar för ett mycket bra och konstruktivt möte
samt uttalar en förhoppning om att hemsidan ska fungera i morgon.

……………………………………………………………………
Tina Björnberg, sekreterare

……………………………………………………………………………
David Svennelid, ordförande

……………………………………………………………………
Lena Andreasson, justeringsman
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Bilaga 1 a

Bilaga 1b

Svar på Maria Ihréns skrivelse av den 20180315
Hej Maria!
Utbildningskommittén hanterar just nu många av dina frågor,
de av dina frågor som vi inte har tänkt på, tackar jag för och vi kommer att ta upp dem i
utbildningskommittén.
Första steget är att alla certifierare/validerare kommer att ha 2 möte dels den 28 Juni i Håverud
och dels den 3 Juli i Göteborg.
Därefter kommer Utbildningskommittén att se över kursplanen, prov mm.
Med Vänliga Hälsningar
Marie Fogelquist/ Sammankallande Utbildningskommittén SNWK

Ersättning för utlägg? - styrelsen@snwk.se

Sida 1 av 1
Bilaga 2

Ersättning för utlägg?
Pernilla Rask <pillan.rask@gmail.com>
må 2018-04-09 20:26
Till:styrelsen@snwk.se

<styrelsen@snwk.se>;

Hej!
Jag undrar varför det tar sådan tid att få ersättning för de utlägg jag haft i samband med bl.a
domarutbildningen? Det är också svårt att få svar när jag mailar på kassan-mailen. Det är pengar jag
ligger ute med, flera tusen kronor. Det borde prioriteras att betala ut till mig/oss som ligger ute med
pengar för klubbens räkning.
Hur är tanken? Vad är rimligt att förvänta sig i handläggningstid? Tidigare har det gått på 1-2 dagar att
få tillbaka för utlägg. Verkar också som det ligger efter med arvoden och reseräkningar?
Hoppas ni har förståelse, jag har en hel del uppdrag för snwk:s räkning så det blir det en del pengar
som jag ligger ute med. Det har jag inte råd med i längden...
Med vänlig hälsning,
Pernilla Rask
Skickat från min iPad

https://outlook.office.com/owa/styrelsen@snwk.se/?viewmodel=ReadMessageItem&I... 2018-04-11

Bilaga 3

Ersättning
Maria <x-x@telia.com>
lö 2018-04-21 05:23
Till:kassor@snwk.se
Kopia:Tina

<kassor@snwk.se>;

Björnberg <bjornberg.tina@gmail.com>; styrelsen@snwk.se <styrelsen@snwk.se>;

Hej och tack för domararvodet för tävlingen i Vara-Grästorp men saknar fortfarande ersättning för utlägg av flygbiljetter för
min och Tinas resa till Ronneby 29/4 för möte med ansvariga personer för hundfesten i augusti.
Vill gärna ha svar på varför det dröjer när jag fick besked av dig förra veckan att det skulle betalas ut då men sedan hittade du
inte det mail jag skickade med kopia och kvitto för biljetterna så skickade igen förra fredagen den 13/4. Efter det har jag inte
hört något eller fått någon insättning. Tycker inte att man ska vara tvungen att ligga ute med så mycket pengar mer än i
några få dagar.
Mvh
Maria Gabrielsson
Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

E-post–tavling@snwk.se

Sida 1 av 1
Bilaga 4

VB: Fråga om domarnas reseräkning
Emma Björnåsen
ti 2018-05-01 18:22
Till:tavling@snwk.se

<tavling@snwk.se>; kassor@snwk.se <kassor@snwk.se>;

Hej Tina och Lena,
Kan någon av er svara Annika på hennes fråga nedan? (Gärna med kopia till mig så att jag
vet vad som gäller ifall frågan dyker upp igen.)
Med vänlig hälsning
Emma Björnåsen, SNWK

Från: annika alfreds <annikaalfreds@gmail.com>
Skickat: den 2 maj 2018 08:19
Till: Emma Björnåsen
Ämne: Fråga om domarnas reseräkning

Hej!
Jag arrangerar tävling 11 maj och domarna har hört av sig om att få kostnaderna för sina
resor i förväg.
Är det ok?!
Mvh
Annika Alfreds
 0709525617

https://outlook.office.com/owa/tavling@snwk.se/?offline=disabled

2018-05-08

Bilaga 5a

Arbetsgruppernas uppdrag
kp@aktivanosar.se
må 2018-05-07 20:13
Till:styrelsen@snwk.se

<styrelsen@snwk.se>;

Skrivelse till SNWKs styrelse
Hej !!
I presentationen om SNWKs kommittéer tolkar jag informationen som att vi certifierare hör till instruktörskommittén då den bl
a har ansvaret för certifiering av instruktörer.
Men i verkligheten är det utbildningskommittén (Lotta Bauer) som godkänner utbildarnas kursplaner, fördelar och bokar all
certifiering/validering.
Jag har ingen koll på när och varför vi certifierare hamnat i kommittén vars huvudansvar är att ta fram kursplaner för de olika
utbildningarna inom SNWK.
Viktigast är dock i nuläget att informationen på SNWKs hemsida är rätt och riktig ut till våra medlemmar, utbildare och
certifierare.
-------------Kopierat från hemsidan:
Utbildning – Kursplan av utbildning för instruktörer, kursplan av utbildning lärare, kursplan utbildning av domare, kursplan för
övriga tävlingsfunktionärer.
Kontakta via mail: utbildning@snwk.se
Instruktörer – Ansvara för kommunikation och certifiering av SNWK:s godkända instruktörer.
Kontakta via mail: instruktor@snwk.se
--------------MVH
Karin Pennerborn
Certifierare SNWK

Bilaga 5b

Svar på Karin Pennerborns skrivelse av den 2018-05-07
Hej Karin!
Tack för din skrivelse angående frågan om var certifierare hör hemma i SNWK.
Det är utbildningskommittén som ansvarar för:
Certifierare.
Vi kommer i utbildningskommitten samla alla certifierare för möte den 28 juni (Håverud) samt den
3 juli (Göteborg), mer information kommer.

Med Vänliga Hälsningar
Marie Fogelquist

Bilaga 6

SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN
Rapport från möte med Emma Björnåsen
2018-04-19

Närvarande:

David Svennelid, Tina Björnberg & Emma Björnåsen

Plats:

Göteborg Centralstation

Mål med mötet:

Målet med mötet var att få större inblick i Emmas
arbetsuppgifter samt att utvärdera kanslitjänsten för
framtiden.

Befogenheter:

David och Tina representerade styrelsen och hade
befogenheter att ändra avtalet enligt diskussioner med
Emma.

Diskussioner:

Vi diskuterade igenom Emmas roll och hennes
arbetsuppgifter. Konstaterade att ett par saker hade ändrats
med tiden då nya förfaranden för t ex diplomutskrifter har
tagits i bruk. Vi konstaterade att det inte behövde läggas till
ytterligare timmar i avtalet utan behåller det på 10 timmar i
veckan. Tina och Emma fick diskuterat en del med doftprov
samt tävlingsfrågor som berör tävlingskommitténs (TK)
arbete och samarbetet mellan TK och kansliet. Vi gick
igenom konsultavtalet i detalj och kom överens om ändringar
som är gjorda. Bland annat höjde vi Emmas arvode. Det
uppdaterade avtalet har även inskrivet att det löper på och
att det kan om behov finns revideras en gång om året (den 1
maj). Skullebehov uppstå och båda parter vara överens kan
det så klart skrivas ett nytt avtal. Men på detta viset kan inte
t ex arvode ändringar krävas eller göras hur som helst samt
varje ny styrelse får möjlighet att se över avtalet lagom tid
efter årsmöte.

Sammanfattning:

Mötet var givande för alla parter och vi kom överens om att
behålla timmarna på 10 timmar i veckan som i det tidigare
avtalet. Vi kom även överens om en höjning av Emmas
arvode då det tidigare arvodet ansågs lågt i förhållande till
liknande arbete samt att som konsult finns det inte några
garantier plus att Emma själv står för kostnader som dator
och liknande för att kunna sköta arbetsuppgifterna.

Arkivregler
Ett arkiv hos en förening består dels av handlingar som upprättats hos föreningen, dels
handlingar som inkommit till föreningen.
Man arkiverar av olika anledningar, t ex för att det är praktiskt och ekonomiskt eller av
juridiska skäl.
För att få ordning i arkivet bör man utse en arkivansvarig. Detta kan man göra redan när
föreningen bildas. Den ansvariges huvuduppgift blir att hålla arkivhandlingarna ordnade och
samlade, men också skydda dem mot brand, fukt och andra angrepp.
Vad ska man bevara och vad ska man kasta? Man ska bevara det material som är unikt för
föreningen och det kan vara en hel del! T ex:
·

Protokoll

·

Utgående handlingar (sådant som man skickat ut)

·

Register och liggare (t ex medlemsregister)

·

Inkomna handlingar (brev som skickats in)

·

Ämnesordnade handlingar (kursverksamhet eller konferenser)

·

Räkenskaper (huvud- och kassaböcker eller bokslutshandlingar)

·

Statistik (t ex mötesstatistik)

·

Kartor och ritningar

·

Fotografier

·

Tryck (t ex egenproducerad affisch)

·

Ljudupptagningar (från möten, arrangemang eller intervjuer)

·

Föremål (fanor, märken eller knappar)

Det som kan kastas är sådant som är av ringa betydelse för föreningen eller som inte behöver
sparas av juridiska skäl. Här ingår sådant som cirkulär, verifikationer äldre än 7 år,
fraktsedlar, kontoutdrag äldre än 5 år, övertaliga kopior eller deklarationer äldre än 6 år. Tänk
på att plast och gem måste plockas bort för att inte skada handlingarna.
När man arkiverar kan det vara bra att ha ett fliksystem från A till Ö som följer det allmänna
arkivschemat, dvs A=Protokoll, B=Utgående handlingar, C=Diarier osv. I en liten förening
räcker det med en eller två pärmar, medan en större kräver en pärm för varje bokstavsserie.
Tänk på att föreningslivets arkiv är en del av vårt gemensamma kulturarv och bör bevaras för
forskningens behov!

d Andersson, arkivarie på Skånes Arkivförbund).

Publikationer
Nyttiga dokument i föreningslivet.
Dags för stadgar
Mall för stadgar
Dags för årsmöte
Dags för ekonomi
Dags för anställd
Föreningslivets ordlista
Kvalitet i förening
Socialt bokslut
I rörelse
Föreningskraft
Bli medlem
Engagemang för alla

Intyg.se
Ladda ner intyg för ideellt engagemang. intyg.se
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2018-05-03, Tina Björnberg
Här kommer rapport från Ronnebymötet 29/4. Bifogar en fil, men vill göra följande tillägg.
Hela tävlingsområdet är mycket stort. Det är mycket noga med säkerhet såsom att inga bilar
kommer att kunna komma in förutom blåljus förstås. Alla TL ska genomgå HLR utbildning med
hjärtstart på plats. Gamla meriter hjälper inte.
Vårt område ligger först och vi har en stor möjlighet att göra reklam för vår sport. Det kändes
mycket hedrande att representanterna som vi träffade informerade om att dom ville att SNWK
skulle delta eftersom vi har den officiella sporten.
Vi kommer att få en monter bredvid SKKs monter och denna ska bemannas. Min och Maria G:s
önskar är att David Svennelid, Marie Fogelquist och Adam Hübinette bemannar vår monter. Vid
de områden som vi måste ställa upp insynsskydd har vi möjlighet att sätta upp banderoller med
vår logga etc.
Det är mycket viktigt att vi alla tänker på att vi representerar SNWK och inte det egna företaget.
Prisutdelningen kommer att vara kl 16.30 alla våra tävlingsdagar och kommer att vara på samma
plats för alla grenar. Därför måste det gå lite snabbt och vi kommer att lämna in större priser i ett
prisrum och pristagarna får en biljett och kan gå dit och hämta sina priser. De priser som står på
pallen tas bort när vi är klara. Pristagarna kommer att få ett pris vid prisutdelningen av den som
delar ut priserna.
Vi bör bestämma vem som ska vara prisutdelare!
Veterinärbesiktningen kommer att vara mitt i området och logistiskt lite olyckligt för oss. Därför
håller jag på och försöker få tag på Kjell Svensson PTK SKK för att få dispens för att slippa
veterinärbesiktning av våra hundar. Vi har ju inte någon fysiskt krävande sport. Självklart ska
vaccination som vanligt kontrolleras.
Annonsen i Brukshunden och Hundsport måste vi också besluta om och beställa så snabbt som
möjligt. Vi tänkte en liten annons med text "SNWK är på Århundradets Hund- och Folkfest i
Blekinge den 22-26/8"
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Sammanfattning från möte med SM-gruppen inför århundradets hundfest i Ronneby.

Tävlingsplatser NW:
Behållare: tält 10x6 meter kommer att sättas upp
Utomhus: Område kommer att spärras av och området justeras mellan varje
tävlingsdag så det blir nya områden varje dag.
Fordon: Fredrik Berg (SM gruppen) har ordnat så att vi får nya fordon (bilar) till varje
dag.
Inomhus: Bra lokaler och nytt rum för varje tävlingsdag. Stort rum till NW2.

Sekretariat:

Tina ansvarar och får ta hand om detta. Har ett eget rum i samma byggnad där
inomhussöket är. Vi tar med den utrustning som behövs. Vi ska ta reda på om vi kan
länka upp våra resultat på de storbildsskärmar som kommer att finnas på området.
Övriga grenar som går under SBK tävling kommer att visa sina resultat där.

Priser:

Vi tar fram de priser som vi vill dela ut. Till DM tar Blekinge fram DM-pokaler eller vad
de väljer att ha. Prisutdelning vid stora prispallen varje dag efter avslutad tävling.

Mat:

Våra funktionärer får fika och lunch som äts vid inomhuslokalerna. Domare kommer
att ha tillgång till egen matsal. Biljetter kommer att delas ut. Lunch kostar 80:-.

Bankett:

Vi måste få in svar från de prominenta gäster som bjudits in. Bankettbiljett kostar
545:-/kuvert.

Middag:

Varje kväll kommer det att vara grillning på hotellets terrass och om vi förbeställer
biljetter till detta blir det 30:-billigare/måltid och priset är då 265:-/middag/person.
Har lagt ut frågan till våra domare.

SM-katalog:

Våra tävlande ska också vara med i den tryckta katalogen vilket gör att deltagarlistor
och reservlistor måste vara klara senast vid midsommar.

Nummerlapp: Varje tävlande oavsett gren ska ha en nummerlapp där deras katalognummer står,
liksom även deras namn och hundens namn. Varje nummerlapp kostar 79:-/styck.
Funktionär:

Varje funktionär ska ha en funktionärsväst på sig. För vår del föreslår vi att man har vår
pikétröja och sedan västen.

Invigning:

vi ska vara med i paraden med både funktionärer och tävlande (de som är på plats).
Invigningen är 11.00 – 13.00 på onsdagen.

Uppstart:

Vi kommer att börja montera upp allt redan på måndag eftermiddag då det är många
bitar som ska falla på plats. Kravallstaket ska ställas för avspärrning, områden ska
detaljplaneras och spärras av m.m. Många timmars slit väntar oss. Lotta Castell och
Pernilla Rask har anmält att även de kan komma ner till måndag. Likaså TL och TS.

PR/Speaker: Vår PR kvinna (Lotta Bauer) kommer troligen att bli intervjuad i SM-soffan av Lisa
Syrén som är områdets speaker och intern-TV kommer att sända löpande. Sedan vid
våra sök kan vi ha en lokal speakeranläggning som Lotta använder. Det är nog mest ute
och fordon som är aktuellt. Vi ska ta med denna anläggning ned själva. Finns bra
ställen att hyra på i Sthlm (vi har haft till Solvalla som fungerat väldigt bra).
PR-material: Bilder på domare, TL, TS, bitr. TL, PR/speaker är inskickade. Likaså text och en
filmsnutt. Detta är till hemsidan men även visa delar till katalogen. Vi kommer även att
kunna vara med i BLT som har ett stort extranummer enbart med SM.
Sponsorer:

Vi måste ragga sponsorer till detta och inte bara till priser utan som kan tänka sig att
ge pengar till hela SM-kassan då vi får en hel del gratis på köpet så att säga. Tycker att
det är bra om Lotta kan sätta igång med detta snarast och hon är vidtalad och
intresserad. Detta är verkligen århundradets hundfest och inget hundevenemang i
Sverige har varit i denna storleksordning.

Boende:

Vi har 8 enkelrum bokade och dessa är till fyra domare, en TL, en TS, en PR/speaker
och bitr. TL. Dessa rum kan man ha hund i och parkering finns vid hotellet. Dessa rum
är bokade från måndag/tisdag till söndag. Det är gångavstånd i övrigt trots att parken
är stor. Frukost ingår i rumspriset. Vi har dessutom rum bokade för prominenta gäster,
alltså Marie F, Adam H och sittande ordförande. Dessa rum är bokade från onsdag till
söndag.

Monter:

Möjlighet finns att ha en monter mitt i smeten så att vi verkligen syns. Tina kolla detta.

Prova-på:

Kommer att erbjudas under fasta tider. Sköts lokalt av instruktörer i området men för
SNWK´s räkning. Ingen egen reklam tillåts, utan endast reklam för SNWK och sporten.

Annons:

Vi bör sätta in annons i Brukshunden och Hundsport att vi är på plats vid denna fest.
”SNWK är på SM2018 Blekinge 22-26/8.”

Övrigt:

Avspärrningspresenning beställs via tältleverantör. Vi tar med reklammaterial. Lotta
ansvarar för detta. Övrigt SP/PR material bör finnas tillgängligt.

Nästa möte: TS möte 12 maj och Maria åker till Ronneby 2/6 för förhoppningsvis sista mötet innan
augusti.
//Maria TL NW på hundfesten
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Redovisning till styrelsen från domarkommittén 2018-05-13
Stort fokus har legat på nuvarande domarutbildningar. Igår (18-05-12) genomfördes certifieringen på
domaraspiranterna i Norrland. Samtliga blev godkända på det skriftliga provet samt genomförde sina
redovisningar till belåtenhet. Det som kvarstår för tre av sex är att bakdöma på tre officiella tävlingar
med godkänt resultat för att bli godkända. Resterande tre (Ulf Peterzon, Karin Hellquist samt Annika
Alfreds) har enligt uppgift gjort tre bakdömningar med godkänt resultat. Det enda som inväntas är
samtliga bakbedömningsprotokoll för att SKK ska få information om att de är godkända och därmed
kan auktoriseras. Jag kommer skicka in en reseräkning till Lena och begära ersättning för egna utlägg
samt arvode gällande denna certifiering.
Kommande helg så kommer Lotta Castell åka ner till Skåne och genomföra certifieringen på
domaraspiranterna där.
Det har inkommit en del klagomål riktade mot en av våra domare där tävlande anser att domaren
inte dömer enligt regelverket eller som andra domare. Jag har varit i kontakt med aktuell domare och
diskuterat de delar där man upplever felaktig bedömning och tydliggjort vad som gäller. Domaren
har själv föreslagit att hon ska bakdöma med mig vid något av mina kommande domaruppdrag,
något jag tycker vore en mycket bra idé!
Domarkommittén har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift blir att se över hur vi ska
kunna få till mer likriktade bedömningar från tävlingsdomare på officiella tävlingar. I dagsläget skulle
jag vilja ha med följande personer för att hantera denna fråga: Ann-Louise Ryrvik, Lotta Castell samt
Pernilla Rask.
Domarkommittén fick i uppdrag att ta fram en kravspecifikation gällande framtida
tävlingsdomarutbildningar. Detta arbete är påbörjat och beräknas vara klart till den 30/5.
Domarkommittén fick i uppdrag att lämna en skriftlig varning till en domare som hade ändrat sitt
domslut på en officiell tävling. Det är min bestämda uppfattning att jag, för att kunna lämna en
skriftlig varning, också ska ha något i skrift att stödja mig mot gällande att vi inte kan/får ändra ett
domslut. Jag har varit i kontakt med SKK PtK vid två tillfällen via mail samt en gång via telefon och
efterfrågat om det finns något i skrift gällande detta men har inte fått någon återkoppling. Det jag
själv lyckats hitta och som finns i skrift gällande ändring av domslut är när det inkommit en protest
eller när domaren på eget bevåg begär att få ändra ett domslut/resultat direkt till SKK. Jag fick
besked från Maria Gabrielsson häromdagen att denna fråga varit uppe hos SKK för diskussion och att
de sagt att vi ska följa SBKs regler avseende detta. Mitt förslag är därför att SNWK tar fram riktlinjer
som tydliggör vad som gäller i dessa fall så att vi har något svart på vitt och som vi sedan kan stödja
oss på, för i dagsläget saknar vi detta i skrift. Jag har dock varit i kontakt med aktuell domare och sagt
att vi inte ska ändra domslut. Jag hoppas därför styrelsen kan anse att denna fråga har hanterats och
att domarkommittén får i uppdrag av styrelsen att ta fram ett underlag rörande ändring av domslut
m.m.
Förra styrelsen budgeterade för två domarkonferenser under 2018. På senaste domarkonferensen
(nov 2017) togs beslut om att föreslå att årets domarkonferens (2018) skulle genomföras under
samma period. Jag önskar därför att styrelsen fattar beslut om att tävlingsdomarkonferensen
genomförs den 17-18 november och att detta kommer med i ett styrelseprotokollet.
Att ta med SKK om tid ges.
Dispens från regelverket avseende möjlighet att utdela SSE på tävling med enbart en domare (dock
så bör inte diplom eller hederspris utdelas på sådan tävling).

Önskemål om att kunna utdela fel på väg upp till startlinjen för t.ex. korrigering har inkommit från
flera domare. Detta är dock inte möjligt enligt nuvarande regelverk eftersom fel enbart kan utdelas i
sökområdet. Därför önskas att denna fråga lyfts med SKK för att tävlingsdomare ska kunna utdela fel
för korrigering på väg till samt vid startlinjen.
Övriga frågor/funderingar
SNWK har skapat ett forum för auktoriserade funktionärer (instruktörer, TL mm). Bör vi inte nyttja
detta mer som ett forum att diskutera med våra medlemmar? Varför har vi annars skapat ett sådant
forum?
Förslag från domarkommittén att det i kommande tävlingsbok (om det blir så) ska framgå när ett
ekipage på egen begäran vill flytta ner till lägre klass.
Förslag från domarkommittén att hund som flyttats upp till en högre klass med en förare enbart får
tävla i en klass under med annan förare (t.ex. om ett ekipage är uppflyttat till klass 3 så får en annan
förare enbart tävla med hunden i klass 2. Det innebär att den andra föraren måste flytta upp till klass
två innan hunden flyttas upp till klass 3 för att de ska kunna fortsätta tävla).
Punkt 61 på dagordningen – för kännedom så framgår det i rutinbeskrivning på hemsidan för att
boka domare att domararvodet betalas ut per tävling. Det kan finnas en risk med en arrangör t.ex.
tänker att de anordnar två stycken klass 1 tävlingar med 25 i varje och att en och samma domare ska
döma båda dessa och att de bara behöver betala ut ett arvode för en skitmassa jobb vilket inte är
vettigt. Det bör isf förtydligas att en tävling inte får ta längre än en vis tid för att bara ett arvode ska
utbetalas.

