Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte
Datum: 2018-06-10
Plats: Skype
Deltagare:

Tid: Kl 12.00-14.30

Ordförande David Svennelid
Vice ordförande Marie Fogelquist
Sekreterare Tina Björnberg
Kassör Lena Andreasson
Ledamot Lotta Bauer
Ledamot Marie Bankhed
Ledamot Alma Ohlin.

Meddelat förhinder: Ylva Dahlgren Bengtsson, Adam Hübinette, Kicki Löf
§ 78

Mötets öppnande
David öppnade mötet och hälsade alla välkomna till styrelsens första Skype-möte.

§ 79

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 80

Val av justeringsman
Marie Bankhed valdes till justeringsman

§ 81

Rapport från SBKs kongress (DS)
David tycker att det var intressant att delta och fick möjlighet att knyta en hel del
kontakter på SBKs kongress. David tyckte det kändes bra att också vår revisor Annika
Hamilton var där och att dom hade tid att pratas vid. Annika var där som representant
för Studiefrämjandet och är ju också SBKare.
Hundungdom och flera rasklubbar är intresserade av nose work. Generalsekreterare
Therese Palm uttalade önskemål om ett möte med SNWK framöver. Specialsöket
presenterades och man informerade om vilka tankar man har framåt bl.a. sa man att
specialsöket ska vara annorlunda jämfört med nose work och att specialsöket ska mer
utvecklas mot tjänstehundsidan.

§ 82

Rapport kassören (LA)
Lena informerar om läget med ekonomin. Då hon är ikapp med utbetalningarna som
har prioriterats har hon även påbörjat arbetet med att fakturera. Lena har även
kontakt med skatteverket för att reda ut skattepliktiga arvoden och ersättningar för
att säkerställa att det blir korrekt framöver.

§ 83

Information angående GDPR (LA)
Lena berättar att har fått ytterligare mer information angående GDPR och hur ideella
föreningar ska förhålla sig till nya lagen. Där rekommenderade man att personer i
styrelsen ska ha godkända virusprogram. Använder man sig av Dropbox ska man vara
försiktig med att spara listor som innehåller personnummer där. SNWK bör göra en
inventering av vilka listor som finns och vilka som vi måste spara.
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Det beslutas att Lena ansvarar för att en inventering av vilka listor vi har och vilka som
vi måste ha kvar samt att ett dokument upprättas som talar om vilka listor vi har, vad
dom används till och vem som har listorna.
§ 84

Rapport tävlingskommittén (TB)
Tina informerar att planeringen inför Ronnebytävlingarna fortskrider. Det behövs tält,
bord etc samt informationsmaterial till vår monter. Materialet kan packas på en pall
och skickas ner till Ronneby där vi får hjälp med hämtning förvaring fram till tävlingen.
Lotta fixar tröjor till funktionärer. I övrigt se § 89.
David och Tina har haft Skypemöte med Micke angående Idefix. Vi kom överens om en
del förändringar och diskuterade kommande TS-utbildning i tävlingsprogrammet.
Enligt Micke bör vi komma igång skarpt med dom nya funktionerna i
tävlingsprogrammet någon gång i juli.

§ 85

Tävlingsboken (TB)
TK har lämnat förslag på tävlingsboken och efter några få justeringar ska denna kunna
gå i tryck. Lotta hör efter med tryckeriet som trycker foldrarna om dom kan hjälpa oss
med tävlingsboken. Tävlingsboken ska kunna köpas på webshopen. Lotta kontrollerar
så att det är helt OK med dom.

§ 86

Förslag om att ta bort möjligheten till dubblerad och delad tävling samt att en förare
kan anmäla flera hundar och att man kan anmäla flera förare på samma hund. (TB)
Allmän diskussion. Det framkom att mötet är överens om att det är viktigt att vi
förstärker betydelsen av att det är ekipaget som tävlar.
Det framkommer att vi inte kan ha delad tävling då det tydligt står i regelverket att
samtliga moment ska genomföras samma dag för att få kallas tävling.
Övriga delar i förslaget bordlägges för vidare diskussion vid kommande möte.

§ 87

Rapport instruktörskommittén
Då Ylva var förhindrad att delta på mötet informerar David om att kommittén har tagit
fram ett förslag på nytt instruktörsavtal som finns i Dropbox. Ylva vill att vi ska gå in
och läsa och kommentera.

§ 88

Rapport utbildningskommittén (MF)
Marie F rapporterar att Marie F, Maria Edelton och Karin Pennerborn har haft ett möte
och diskuterat kommitténs fortsatta arbete.
Fråga om inte utbildningskommittén ska vara delaktig i domarutbildningen,
tävlingsledar- och tävlingssekreterarutbildningen.
Det beslutas att det ska vara ett samarbete mellan utbildningskommittén och
domarkommittén respektive tävlingskommittén. Ansvaret för uppdragen är fortsatt
för utbildningen av domare, domarkommitténs och utbildning av tävlingsledare- och
tävlingssekreterare, tävlingskommitténs.
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§ 89

Rapport PR & medlemskommittén (LB)
Lotta informerar om att hon kommer att undersöka vad som finns och vad som behövs
beställas till i första hand Ronnebytävlingarna. Både informationsmaterial och tröjor
till funktionärer bl.a. Material kommer också att behövas till Stockholmsmässan, My
Dog etc. Tält finns i förrådet hos Emma.
Alma fortsätter arbetet med Internationella Nose Work Dagen.

§ 90

Hydrolat (LB)
Lotta rapporterar om ett intressant projekt i Finland. Man håller på och analyserar
hydrolat som används vid tävlingar. Lotta fortsätter att följa projektet.

§ 91

Rapport domarkommittén
Adam förhindrad.
Marie F tar upp frågan om att det tar tid för webshopen att leverera domartröjorna.
Lotta informerar om att det varit lite si och så med beställningarna. Hon ska undersöka
om webshopen kan klara uppdraget eller om vi måste se oss om efter en annan
lösning.
Mötet önskar rapport från domarutbildningen av domarkommittén.

§ 92

Webbprojekt och Facebook (DS)
David informerar om att han inventerat vilka officiella Facebookgrupper som är SNWKs
och vilka som finns samt hur dom fungerar. Det är viktigt att SNWK har det
övergripande ansvaret för dem.
David jobbar vidare med webbprojektet.

§ 93

Projekt Idefix (DS)
Jobbet med projektet flyter på och liksom ovanstående fortsätter jobbet även med
detta.

§ 94

Övrig fråga
Kallelse från SKKs Föreningskommitté för möte den 18/6 2018 med ordförande, Maria
Weinehall, Jonas Öhrn, sekreteraren och SKKs VD.
David informerar om att han och Marie F kommer att representera SNWK.

§ 95

Nästa möte
Enligt tidigare planering är nästa möte 2/8 2018.
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§ 96

Tid: Kl 12.00-14.30

Mötet avslutas kl. 14.30
David tackar för idag och avslutar med att säga att vårt första Skypemöte har fungerat
mycket bra med förhållandevis bra uppkoppling utan större störningar. David hoppas
att vi kan ha fler möten med hjälp av Skype, men att vi också förstås måste ha fysiska
möten.

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

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

……………………………………………………………………………
Marie Bankhed, justeringsman
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