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Svenska Nose Work Klubben

Dagordning Årsmöte 7878
1.

Justering av röstlängd.

2.

Val av ordförande och vice ordförande för mötet.

3.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda
justerarna är dessutom rösträknare.

5.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

6.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

7.

Fastställande av dagordningen.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultatredovisning samt revisorernas
berättelse.

9.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.

10.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

11.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

12.

a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

13.

Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

14.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

15.

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.

16.

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

17.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 - 16.

18.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 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
beslutat, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
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Svenska Nose Work Klubben

Verksamhetsberättelse 78<=
Styrelsen för Svenska Nose Work klubben SNWK får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2019 (1
jan – 31 dec). Vad gäller klubbens ekonomiska ställning, hänvisas till bifogade resultat- och
balansräkningar.
Styrelsen har under året avhållit 13 protokollförda sammanträden och haft följande sammansättning:

Ordinarie Ledamöter
David Svennelid
Marie Fogelquist
Lena Andreasson
Lena Östman
Marie Bankhed
Elisabeth (Kicki) Löf
Erkki Haarala

Ordförande
Vice ordförarande
Kassör
Sekreterare
t.o.m. 2020-01-14
t.o.m. 2019-12-19

Suppleanter
Susanne Lindros
Christina Ling Larsson
Camilla Dahlberg
Maria Schyberg

Ledamot fr.o.m. 2019-12-19
Ledamot fr.o.m. 2020-01-14
t.o.m. 2020-01-15

Arbetsutskott (AU)
David Svennelid, Marie Fogelquist, Lena Andreasson och Lena Östman.

Revisorer
Auktoriserad revisor Karin Eriksson Grant Thornton, Kristina Westerlind, Anneli Hultén Åkerlund
(suppleant) och Sara Pauselius (suppleant)

Valberedning
Maja Eker (Sammankallande), Pirkko Andersson och Linda Johansson.
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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.
Ordinarie årsmöte avhölls den 24 mars 2019 på Scandic i Karlstad.
Under 2019 har klubben har engagerat oss i större evenemang som Stockholms Hundmässa samt MyDog
där SNWK hade monter. På Stockholms Hundmässa deltog klubben på SBK Hundarena med uppvisning
båda dagarna. På MyDog anordnades fyra officiella tävlingar.
Under året har klubbens stadgar uppdaterats att följa SKK typstadgar och efter årsmötesbeslut infördes de
nya stadgarna 2020-01-01.
Klubben är idag en SKK avtalsansluten klubb och har jobbat mot att bli en SKK verksamhetsklubb.
Nose Work fick som en ny hundsport en mindre revidering av regelverket utanför ordinarie
låsningsperioder. Det nya regelverket började gälla 2020-01-01. Arbete har även under året påbörjats med
regelrevidering inför låsningsperiod 2022-2027.
Efter beslut på årsmötet har klubben anlitat en extern redovisningstjänst, Grant Thornton i Göteborg, för
hantering av löpande bokföring och fakturering samt utbetalning av arvoden.
För ingående information från verksamhetsåret, se nedan.

Ekonomi
Klubbens ekonomi är mycket god vilket till stor del kan tillskrivas att medlemsutvecklingen varit stark, men
även för att antalet tävlingar ökar och att vi sett över våra omkostnader. Se vidare under resultat- och
balansräkningen.

Kansli
Emma Björnåsen fortsatte med den konsultbaserade kansliverksamheten åt SNWK som påbörjades under
2017.
Emma har förutom de uppdragen som tidigare ålagts kansliet även varit involverad i utvecklingen av SNWK
tävling och supporten utav systemet både till arrangörer och tävlande.
Det har kommit många frågor, om stort som smått. De allra flesta kontaktar kansliet via epost, men för den
som velat har det även funnits möjlighet att ringa på den uppsatta telefontiden en gång i veckan. Det har
varit många trevliga kontakter med medlemmarna under 2019.

Kommittéer
Det löpande arbetet genomförs av kommittéer. För varje kommitté finns en upprättad arbetsbeskrivning
som innehåller följande punkter: Övergripande ansvar, Arbetsuppgifter och Befogenheter.
Kommitténs arbete och förslag ska redovisas till styrelsen via minnesanteckningar. En kommittés uppdrag
kan förändras över tid genom styrelsebeslut. Är du som medlem i SNWK intresserad av att engagera dig i
någon kommitté är du välkommen att höra av dig till oss.
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PR- & Kommunikationskommittén
PR- & kommunikationskommittén i SNWK avger härmed följande berättelse över kommitténs verksamhet
under tiden 1 januari till 31 december 2019.

Medlemmar
Susanne Lindros (sammankallande)
Pirkko Andersson (webmaster)
Christina Ling Larsson (PR & sponsorer)
Josephine Nilsson (korrektur & kreativa idéer)

Inre verksamhet
Hemsida och e-post flyttat till nytt webhotell, där det är regelbunden säkerhetskopiering och bra support.

Utåtriktad verksamhet och information
Tagit fram ny broschyr efter en fototävling bland medlemmarna.
Publicerat tävlingsstatistik på SNWK tävling i samarbete med Michael Fredriksson.
Publicerat ny reseräkningsblankett.
Skaffat sponsorer till tävlingarna på MyDog

Slutord
PR & Kommunikationskommittén behöver till nästa år stärkas med medlemmar som kan jobba utåtriktat
med PR och marknadsföring - dessa ämnen har blivit försummat i år.
Sammankallande Susanne Lindros fortsätter gärna med att arbeta i kommittén, men avgår som
sammankallande vid årsmötet så det behöver hittas en ny sammankallande. Övriga medlemmar fortsätter
också gärna med att jobba inom deras områden.

Sk.Susanne Lindros
Christina Ling Larsson
Pirkko Andersson
Josephine Nilsson
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Medlemskommittén
Medlemskommittén i SNWK avger härmed följande berättelse över kommitténs verksamhet under tiden 1
januari till 31 december 2019.

Medlemmar
Christina Ling Larsson (sammankallande)
Susanne Lindros
Maria Frick
Alma Ohlin

Inre verksamhet
Haft telefonmöten.
Arbetat med förslag om medlemsenkäter

Utåtriktad verksamhet och information
Tagit fram nya domarkläder
Varit delaktig i Hundens Dag i Göteborg där vi hade Prova på Nose Work vilket var mycket omtyckt
Tagit fram material till MyDog till monter för att kunna värva fler medlemmar
Tagit fram t-shirt som sålts på Stockholms Hundmässa samt MyDog

Sk. Christina Ling Larsson
Susanne Lindros
Maria Frick
Alma Ohlin
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Tävlingskommittén
Tävlingskommittén i SNWK avger härmed följande berättelse över kommitténs verksamhet under tiden 1
januari till 31 december 2019.

Medlemmar
Marie Bankhed (sammankallande)
Ulrika Hall
Elisabeth Ekland
Mia Schyberg
Cecilia Karlsson

Inre verksamhet
Svarat på e-post från medlemmar.
Finputsat på tävlingssystemet tillsammans med Michael Fredriksson.
Rättat Tävlingsledar- och Tävlingssekreterarprov.

Utåtriktad verksamhet och information
Godkänt 70 st. (totalt 232 st) nya certifierade tävlingsledare.
Godkänt 171 st. (totalt 231 st) nya Tävlingssekreterare.
Publicerat uppdaterad ”Arrangörsmanual”
Publicerat nytt dokument ”Dags att börja tävla”
Publicerat bedömningsprotokoll för tävlingssekreterare
Publicerat blankett för Nedflyttning av ekipage
Publicerat blankett för Dispensansökan för minderårig

Slutord
Tävlingskommittén har jobbat aktivt som grupp och haft givande diskussioner. Vi håller en god ton på våra
möten och är en bra sammansatt grupp. Vi ser fram emot ett lika givande 2020. Vi vill tacka medlemmar
och styrelsen som bidragit till att 2019 blev ett bra år för tävlingskommittén.

Sk. Marie Bankhed
Ulrika Hall
Elisabeth Ekland
Mia Schyberg
Cecilia Karlsson
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Domarkommittén
Domarkommittén i SNWK avger härmed följande berättelse över kommitténs verksamhet under tiden 1
januari till 31 december 2019

Medlemmar
Sammankallande: Adam Hübinette (t.o.m. sommaren 2019), Maria Edelton (fr.o.m. sommaren 2019)
Per-Arne Bergström
Mats Hedlund
Ylva Dahlgren-Bengtsson
Marie Bankhed
Marie Fogelquist

Inre verksamhet
Svarat på e-post från tävlande m.m.
Arbetat fram utbildningsmaterial till tävlingsdomare i syfte att få mer likriktade upplägg av tävlingar runt
om i landet.
Uppdaterat utbildningsmaterialet för klass 1 tävlingsdomare.
Haft kontakt med SKK gällande auktorisering samt avauktorisering av tävlingsdomare.
Jobbar med att ta fram förslag på störningsdofter som ska användas på doftprov och tävling.
Uppdaterat riktlinjerna för tävlingsdomarna.
Haft träff med tävlande i NACSW för att diskutera dennes erfarenhet avseende för/nackdelar med det
amerikanska upplägget av elitklass.
Haft kontakt med domare avseende klagomål som inkommit från tävlande samt arrangörer.
Säkerställt att tävlingsdomarna uppfyller kraven för bibehållen domarauktorisation.
Haft ett webinarium för samtliga tävlingsdomare.
Arbetsgruppen för regelrevidering har jobbat med regeljusteringen som började gälla 2020 samt
deltagit i regelrevideringsarbetet som ska börja gälla 2022.

Utåtriktad verksamhet och information
Genomfört en klass 1 tävlingsdomarutbildning.
Genomfört en uppgradering av klass 1 domare till klass 2 domare.
Planerat för och genomfört en domarkonferens.

Slutord
Domarkommittén har haft ett aktivt 2019. Tidigare sammankallande för kommittén (Adam Hübinette) bad
om att få lämna över uppdraget som sammankallade till annan p.g.a. familjeskäl. Ansvaret som
sammankallande för kommittén togs över av Mia Edelton under sommaren 2019.

Adam Hübinette

Ylva Dahlgren-Bengtsson

Maria Edelton

Marie Bankhed

Per-Arne Bergström

Marie Fogelquist

Mats Hedlund
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Instruktörskommittén
Instruktörskommittén i SNWK avger härmed följande berättelse över kommitténs verksamhet under tiden
1 januari till 31 december 2019.

Medlemmar
Elisabeth (”Kicki”) Löf (sammankallande)
Anicka Fernström
Camilla Dahlberg
Elin Knutsson
Therese Welander
Camilla Fagervall
Inger Borg

t.o.m. 2020-01-14

Utåtriktad verksamhet och information
Vi har arbetat med att få till instruktörsträffar runt om i landet. Det är 13 träffar med början under hösten
2019 och fortsätter under 2020. På varje träff är en NW 2-3 domare inbjuden för att berätta om sina
erfarenheter från tävlingar halva dagen och andra halva ägnas åt att diskutera vad som kan ingå på NW2
kurser, vad instruktörer önskar av SNWK mm.

Sk. Kicki Löf

Therese Welander

Anicka Fernström

Camilla Fagervall

Camilla Dahlberg

Inger Borg

Elin Knutsson
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Utbildningskommittén
Utbildningskommittén i SNWK avger härmed följande berättelse över kommitténs verksamhet under tiden
1 januari till 31 december 2019.

Medlemmar
Sammankallande Marie Fogelquist
Kommittén är delad i 2 delar:

Utbildning:

Marie Fogelquist
Maria Edelton
Kicki Löf (t.o.m. 2020-01-14)
Conny Elfsberg
Erkki Haarala (t.o.m. 2019-12-19)
Ing-Marie Ramsten (sedan hösten 2019)

Certifierare/Validerare:
Pirkko Andersson
Sara Andersson
Sofia Angleby
Lotta Bauer
Inger Borg
Maria Edelton

Certifierare/Validerare (forts):
Marie Fogelquist
Mats Hedlund
Frida Holst Pettersson
Adam Hübinette
Phrida Olsson
Agneta Sagebrand
David Svennelid

Inre verksamhet
Svarat på e-post från utbildningsanordnare, godkänt utbildningar och arrangerat certifieringar. Har haft 2
fysiska möten under året.
Påbörjat arbetet med att ta fram nya tydligare protokoll för det praktiska certifieringsprovet.
Tagit fram förslag som godtagits i styrelsen om att den nuvarande kursplanen leder till grundinstruktör,
men som ska ha ca 1 års framförhållning för när det börjar gälla.

Utåtriktad verksamhet och information
Informerat utbildningsanordnare om ansökan till certifiering och hur certifieringar ska gå till. Ytterligare 4
certifierare/validerare i klubben. Genomfört 15 certifieringar och certifierat 87 instruktörer under året.

Slutord
Vi håller en god ton på våra möten och är en bra sammansatt grupp. Vi ser fram emot ett lika givande
2020. Vi vill tacka medlemmar och styrelsen som bidragit till att 2019 blev ett bra år för
utbildningskommittén och certifierargruppen.

Marie Foqelquist

Pirkko Andersson

Mats Hedlund

Maria Edelton

Sara Andersson

Frida Holst Pettersson

Conny Elfsberg

Sofia Angleby

Adam Hübinette

Ing-Marie Ramsten

Lotta Bauer

Phrida Olsson

Inger Borg

Agneta Sagebrand
David Svennelid
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Officiella NW-tävlingar på MyDog 3 - 6 januari 2019
Tävlingsledare
Marie Bankhed

Tävlingssekreterare
Sara Pauselius

Arrangörsstab / Sekretariat
Marie Bankhed
Sara Pauselius
Kristina Westerlind

Domare
Karin Blom

Annica Johansson

Ylva Dahlgren Bengtsson

Sara Lahti

Lotta Castell

Konferencier
Anicka Fernström

Funktionärer
Frida Torstensson

Denise Friskman

Luca Mellino

Lenka Sjödin

Yvonne Nordberg

Jeanette Gyllenros Erlandsson

Madeleine Abrahamsson

Erika Ljungberg

Mia Bertram

Sofie Glansberg

Linda Blom

Agneta Thor Saar

Terese Blixt

Sponsorer 2019
•
•
•
•
•

Nose Work Group Nordic
Agria
WOM
Tree of Pets
Förlaget Eget Bevåg
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2019-01-03 TEM - Behållare i klass NW1
Domare: Karin Blom (sökområde 1 och 2) och Ylva Dahlgren Bengtsson (sökområde 3 och 4)
42 startande
Sökområde 1

Olika typer och storlekar av förvaringskartonger från IKEA

Sökområde 2

Olika typer och storlekar av förvaringskartonger från IKEA

Sökområde 3

Olika typer och storlekar av förvaringskartonger från IKEA

Sökområde 4

Runda kartonger i två storlekar från Flying Tiger

Omdöme:
•
•
•
•

Bra logistik.
Dörrarna mellan greenroom och sökområdena krånglade och var svåra att stänga / hålla stängda.
Positiv respons från domare och tävlande på trevliga kartonger!
Det var uppskattat att sökområdena var avgränsade med kompostgaller mot publiksidan.

2019-01-04 TEM - Inomhus i klass NW1
Domare: Karin Blom (sökområde 1 och 2) och Ylva Dahlgren Bengtsson (sökområde 3 och 4)
49 startande
Sökområde 1

Sjukhustema. Säng, rullstol, rollator, kryckor, pallar.

Sökområde 2

Militärtema. Skrivbord, tre stolar med militärkläder på, ryggsäck, trunk,
gasmask, kikare, hjälm, kängor mm.

Sökområde 3

Brandkårstema. Tre pulversläckare, två antika brandsläckare, bokhylla,
brandfilt på stol, jacka monterad på bord, två brandhjälmar varav en på stol,
två kopplingar till brandslang, två brandslangar mm.

Sökområde 4

Lektionssal. White board, bokhyllor, disk mm.

Omdöme:
•
•

Domarna och de tävlande tyckte att det var roligt med tydliga teman på sökområdena.
Det hade kunnat vara mer material i de olika sökområdena.
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2019-01-05 TSM i klass NW1
Domare: Annica Johansson (fordon), Karin Blom (inomhus och behållare) och Sara Lahti (utomhus)
46 startande
Fordon

Personbil, mini-motorcykel och -polisbil

Behållare

Blandade förvaringskartonger från IKEA

Inomhus

Liggande bokhyllor, receptionsdisk, ett bord, stolar

Utomhus

Stora koner, en stol, gröna pallar av metall

Omdöme:
•
•

Logistiken fungerade bra även om det var krångligt med ut- och inpassering i samband med
utomhussöket.
Förhållandena på området för utomhussöket var under all kritik! Många utställare hade rastat sina
hundar på platsen och inte brytt sig om att plocka upp efter hunden, de som tävlade på
eftermiddagen kunde se söken då de gick förbi.

2019-01-06 TSM i klass NW2
Domare: Sara Lahti (fordon), Lotta Castell (behållare och inomhus) och Karin Blom (utomhus)
32 startande
Fordon

Personbil, släpkärra s k kåpvagn 4,5 meter samt låg gaffeltruck.

Behållare

Väskor, resväskor och plasttunna

Inomhus

Föreläsningssal. 17 stolar en del med kläder på, white-board, bokhylla med
inredning, liggande bokhylla, konferensbord, receptionsdisk

Utomhus

Tre parkbänkar, gatsten, stora koner, avspärrningsgrindar.

Omdöme:
•
•
•

Logistik - se ovan 2019-01-05
Område utomhussök - se ovan 2019-01-05.
Tidsmässigt kanske det hade det varit bättre att kombinera fordons- och behållarsöken på en
domare.
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Sammanfattning
Tävlingarna flöt på väldigt bra och alla inblandade upplevde att söken gick snabbt.
De tävlande var mycket nöjda med bemötandet från sekretariatet, domarna och funktionärerna samt med
arrangemanget som helhet. Även Green Room fungerade utan större problem. Det blev dock ganska varmt
när solen låg på.
Tävlingsledaren och sekretariatet har jobbat långa dagar och har haft det väldigt stressigt både före och
under tävlingarna.
2019 års NW-tävlingar på MyDog har varit välarrangerade och har präglats av den glädje vi vill att sporten
ska förknippas med! Många detaljer kan finslipas till nästa års arrangemang!
__________________________
Karlstad 2019-01-15
Marie Bankhed

Sara Pauselius

Kristina Westerlind

Tävlingsledare

Tävlingssekreterare

Sekretariat
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Statistik från 2019
Doftprov
Antal arrangerade DP: 296
Antal godkända NW1: 2258
Antal godkända NW2: 823
Antal godkända NW3: 300

TSM
Antal tävlingar

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

NW1

160

1980

5631

1750

NW2

110

707

3443

276

NW3

25

53

272

4

Antal tävlingar

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

NW1

53

972

1767

825

NW2

4

53

49

11

NW3

0

0

0

0

Antal uppflyttade till TSM NW2: 488
Antal uppflyttade till TSM NW3: 48

TEM - Inomhus

Antal uppflyttade till TEM Inomhus NW2: 133
Antal uppflyttade till TEM Inomhus NW3: 0

TEM - Behållare
Antal tävlingar

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

NW1

29

548

874

402

NW2

7

40

65

22

NW3

0

0

0

0

Antal uppflyttade till TEM Behållare NW2: 60
Antal uppflyttade till TEM Behållare NW3: 2
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TEM - Fordon
Antal tävlingar

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

NW1

25

534

792

268

NW2

0

0

0

0

NW3

0

0

0

0

Antal tävlingar

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

NW1

23

460

704

245

NW2

1

11

11

0

NW3

0

0

0

0

Antal uppflyttade till TEM Fordon NW2: 10
Antal uppflyttade till TEM Fordon NW3: 0

TEM - Utomhus

Antal uppflyttade till TEM Utomhus NW2: 2
Antal uppflyttade till TEM Utomhus NW3: 0
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Styrelsen för Svenska Nose Work Klubben får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Svenska Nose Work Klubben (SNWK) är en ideell förening som bildades 2014. Efter beslut på årsmötet
2015 ansökte klubben att bli en verksamhetsklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). Det innebär att
föreningens stadgar följer normalstadga för klubbar inom SKK vilket har fastställts genom ett femårigt
avtal med SKK. Detta innebär att SNWK regelverk för prov och tävling följer övriga regler inom
SKK-organisationen.
Föreningen är huvudman för hundsporten Nose Work som varit officiell sedan 2017. Föreningen har ca
3700 medlemmar.
SNWK har en styrelse och sex kommittéer som arbetar under styrelsen. Kopplat till några av
kommittéerna finns arbetsgrupper som arbetar med enskilda frågor.
Den övervägande delen av tävlingsverksamheten sker i SKK-klubbar, Svenska Brukshundsklubbens
(SBK) lokalklubbar eller hos lokala arrangörer som arrangerar i samarbete med SNWK.
Föreningen har sitt säte i Uppsala.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har SNWK deltagit på två mässor med monter; MyDog i Göteborg i början av året och
Stockholms Hundmässa i slutet. På MyDog arrangerades även fyra officiella tävlingar.
Styrelsen 2019 har varit geografiskt utspridd i hela Sverige. Fem av årets tretton styrelsemöten har skett
genom fysiska träffar på Arlanda.
Då föreningen växt kraftigt har styrelsen identifierat ett behov av extern hjälp. Efter beslut på årsmötet
har klubben anlitat en extern redovisningstjänst, Grant Thornton i Göteborg, för hantering av löpande
bokföring och fakturering samt utbetalning av domararvoden. Grant Thornton tog över bokföringen
under hösten 2019. I samband med detta ändrades även bokföringsmetod från kontantmetoden till
faktureringsmetoden.
Tävlingsverksamheten har växt 2019 vilket innebär ökade utgifter för domare samt
stambokföringsavgifter. Denna ökning av utgifter balanseras med ökade intäkter för prov, tävlingar samt
domararvoden som betalas av arrangerande klubbar.
SNWK har under året arrangerat domarkonferens samt utbildat 12 nya tävlingsdomare. Under året har
även en första mindre justering av regelverket för Nose Work arbetats fram som godkändes av SKK. Det
nya regelverket började gälla 2020-01-01. Arbete har även under året påbörjats med regelrevidering inför
låsningsperiod 2022-2027.

Svenska Nose Work Klubben
Org.nr 802488-9340
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SNWK är idag en SKK avtalsansluten klubb och har jobbat mot att bli en SKK verksamhetsklubb. Ett
steg i den riktningen har varit att uppdatera föreningen stadgar att följa SKK typstadgar. Efter
årsmötesbeslut infördes de nya stadgarna 2020-01-01.
Hemsida och e-post har under året flyttats till nytt webhotell, där det är regelbunden säkerhetskopiering
och bra support.

Flerårsöversikt (Tkr)

2019

2018

2017

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2 131
131
75,0

1 483
347
83,3

1 199
391
78,5

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Svenska Nose Work Klubben
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

2 131 230
1 771
865 558
2 998 559

1 483 374
2
729 111
2 212 487

-366 947
-1 522 056
-979 349
-322
-2 868 674
129 885

-430 727
-840 392
-596 927
0
-1 868 047
344 440

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2 096
-576
1 520
131 406

2 144
-72
2 072
346 512

Resultat före skatt

131 406

346 512

Årets resultat

131 406

346 512

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Medlemsavgifter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Not

Svenska Nose Work Klubben
Org.nr 802488-9340
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2019-12-31

2018-12-31

63 323
63 323

65 508
65 508

127 280
21 967
60 360
209 607

134 694
0
0
134 694

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 542 412
1 542 412
1 815 342

1 277 823
1 277 823
1 478 025

SUMMA TILLGÅNGAR

1 815 342

1 478 025

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Not

2019-12-31

2018-12-31

1 230 937
131 406
1 362 343

884 425
346 512
1 230 937

139 662
26 669
286 668
452 999

0
42 311
204 777
247 088

1 815 342

1 478 025

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Svenska Nose Work Klubben
Org.nr 802488-9340
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Varulager
Lager av handelsvaror

Not 3 Ställda säkerheter
Föreningen har inga ställda säkerheter

2019-12-31

2018-12-31

63 323
63 323

65 508
65 508

Svenska Nose Work Klubben
Org.nr 802488-9340
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Not 4 Eventualförpliktelser
Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser

Göteborg 2020-03-13

David Svennelid
Ordförande

Marie Fogelquist
Vice ordförande

Lena Andreasson
Kassör

Marie Bankhed
Ledamot

Lena Östman
Sekreterare

Christina Ling Larsson

Susanne Lindros

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-03-13

Kristina Westerlind
Revisor

Karin Eriksson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Svenska Nose Work Klubben
Org.nr. 802488-9340
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Nose Work
Klubben för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Den
auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den
andra informationen består av Verksamhetsberättelsen (men innefattar
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att
läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
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händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Svenska Nose Work Klubben för år 2019.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.
Göteborg den 13 mars 2020
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Karin Eriksson

Kristina Westerlind

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor

Förtroendevald revisor

Auktoriserad revisor

©2020 Grant Thornton Sweden AB. All rights reserved.

Kristina Westerlind

Karin Eriksson

2020-03-11

Rapportering av revision för räkenskapsår 2019-12-31

Svenska Nose Work Klubben
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Karin Eriksson
Auktoriserad revisor

Med vänlig hälsning
Kristina Westerlind
Förtroendevald revisor

Denna rapport är enbart avsedd för Styrelsen och inte för att distribueras till utomstående.

Som auktoriserad revisor har jag en skyldighet att följa ISA och god revisionssed i Sverige. De iakttagelser vi lyfter fram i denna rapport är sådana jag
noterat i samband med min revision. Revisionen är anpassad till föreningens verksamhet och är primärt utformad för att jag ska kunna avge en
revisionsberättelse på årsredovisningen. Det är föreningens styrelse som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen och min revision fråntar inte
styrelsen det yttersta ansvaret för årsredovisningens innehåll.

Vi har i denna rapport sammanfattat mina väsentliga iakttagelser från revisionen av Svenska Nose Work Klubben. Rapportens syfte är att
uppmärksamma styrelse och ledning på dessa väsentliga områden i enlighet med International Standard on Auditing (ISA).

Till Styrelsen

Svenska Nose Work Klubben

Preliminära slutsatser

Iakttagelser från vår granskning

Övrig rapportering enligt ISA

Noteringar från tidigare års PM

3.

4.

5.

6.
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Risker

2.

3

Översikt revisionsåret och tidsplan

1.

Innehåll

4

Möte

©2020 Grant Thornton Sweden AB. All rights reserved.

Skriftlig
rapportering

Uppstartsmöte

Granskning
intern kontroll
Avrapportering
löpande
Aktivitet
granskning

1. Översikt revisionsåret

Avrapportering
bokslutsgranskning

Mar

Bokslutsgranskning

Feb

Mar

Granskning
årsredovisning

5

Hög

2. Risker

Granskning av styrelsens förvaltning av föreningen.
Granskningen har främst utförts med detaljgranskning och analytisk substansgranskning.

Risk 2 - Styrelsens förvaltning

Risk 3 – Övriga beloppsmässigt väsentliga poster

©2020 Grant Thornton Sweden AB. All rights reserved.

Inriktningen och omfattningen på vår revision baseras på vår riskbedömning och ovan anges inom vilka områden vi bedömer att det är störst risk för att fel
i redovisningen uppstår. Det innebär samtidigt att vår granskning inte omfattar alla typer av transaktioner och redovisningsrutiner.

Granskningen har främst utförts med detaljgranskning och analytisk substansgranskning där
intäkternas fullständighet samt värderingen av dem varit i fokus.

Hög

Risk 1 – Intäktsredovisning

Risk

Risk 2

Granskningens omfattning

Risk 3

Risk 1

Riskområde

Låg

Väsentlighet
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Under förutsättningen att det som är kvarstående av revisionen inte innebär väsentliga
felaktigheter eller om inget ytterligare som kan påverka vårt uttalande kommer till vår
kännedom vid slutförandet av revisionen är vår bedömning att vi kommer att kunna lämna
en revisionsberättelse som inte innehåller några modifieringar, upplysningar eller andra
anmärkningar.

Vi har i vår revision till dags datum ej noterat väsentliga avvikelser.

3. Preliminära slutsatser
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 Granskning har utförts utan
anmärkning.

 Vi har granskat redovisade intäkter
utifrån ett urval av de tävlingar som
genomförts under året att dessa i allt
väsentligt blivit ändamålsenligt
fakturerade och intäktsförda.

Iakttagelse
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 Väsentlig iakttagelse som kräver åtgärd
 Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas
 Inga iakttagelser har gjorts eller kvarstår

- tävlingar/doftprov

Intäktsredovisning

Område

4. Iakttagelser från vår granskning

 Vi rekommenderar att en policy
fastställs för hantering av inom vilka
tidsramar en arrangör måste
inkomma med underlag för
fakturering för att redovisningen skall
vara tillräckligt uppdaterad för att
utgöra beslutsunderlag för styrelsen.

Rekommendation

Styrelsens
kommentar

Status

8

 Det har noterats att fakturering av
certifieringar under 2019 gjorts först
långt i efterhand. För bokslutet är
intäkten inkluderad.

 Det noteras att föreningen har ett
större antal obetalda kundfordringar
vid periodens slut. Reservering har
gjorts avseende fordringar utställda
2018.

Intäktsredovisning

Kundfordringar –
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 Väsentlig iakttagelse som kräver åtgärd
 Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas
 Inga iakttagelser har gjorts eller kvarstår

Påminnelsehantering

– certifiering

Iakttagelse

Område

4. Iakttagelser från vår granskning

 Vi rekommenderar att
betalningsuppföljning och
påminnelsehantering sker
kontinuerligt för att säkerställa att
fakturerade arvoden/avgifter mm
inkommer till föreningen, samt att
dessa kontinuerligt utvärderas för
nedskrivningsprövning. Övervägande
bör också göras om dröjsmålsränta
ska tas ut.

 Vi vill poängtera vikten av att en
policy finns på plats för att
säkerställa att underlag för
fakturering tas fram i sådan tid att
fakturering kan ske löpande.

Rekommendation

Styrelsens
kommentar

Status
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•

Avlämnande av
material i god tid
innan stämman
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 Väsentlig iakttagelse som kräver åtgärd
 Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas
 Inga iakttagelser har gjorts eller kvarstår

Det material som erhölls inför
revisionen har behövt kompletteras i
flera omgångar.

Iakttagelse

Område

4. Iakttagelser från vår granskning
 Till nästa års revision ser vi gärna att
samtliga underlag till bokslut och
årsredovisning är förberedda i god tid
före årsmötet. Detta inkluderar
exempelvis underlag till
periodiseringar som skall genomföras.

Rekommendation

Styrelsens
kommentar

Status

Övergång till användande av
faktureringsmetoden

Digitalisering av bokföringen

Användande av extern
redovisningstjänst för att strukturera
arbetet kring bokföring samt
omfördela arbetsuppgifter för
ordförande och kassör

•

•

•
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Bokföringsunderlagen i SNWK består
av en stor mängd transaktioner, vilket
ställer höga krav på ett strukturerat
arbete. I föregående års revisionsPM
noterades vissa brister i underlag, bl
a hänförligt till en blandning av
digitala och analoga underlag. Under
året har följande åtgärder vidtagits:

•

Kvalité av
bokföringsmaterial
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 Väsentlig iakttagelse som kräver åtgärd
 Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas
 Inga iakttagelser har gjorts eller kvarstår

Iakttagelse

Område

4. Iakttagelser från vår granskning

 Vi vill poängtera att kvalitén av
bokföringen har förbättrats under året.
Per bokslutsdagen finns några mindre
justeringsposter, dock utan väsentlig
karaktär för de finansiella rapporterna.

Rekommendation

Styrelsens
kommentar

Status

Dock noteras att det enligt gällande
arbetsgång numera föreligger en
dubbel attest av leverantörsfakturor
och andra utbetalningar så som
reseersättningar, domararvoden etc.

•
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Vi har noterat att utbetalning på bank
kan utföras av enskilda individer.

•

Utbetalning bank
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 Väsentlig iakttagelse som kräver åtgärd
 Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas
 Inga iakttagelser har gjorts eller kvarstår

Iakttagelse

Område

4. Iakttagelser från vår granskning

 Vi rekommenderar föreningen att se
över om det är praktiskt möjligt att
utbetalningar endast kan ske två i
förening, alternativt enbart två i förening
för större belopp.

Rekommendation

Styrelsens
kommentar

Status
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Klubben har haft ett negativt saldo på
skattekontot under året, vilket
förorsakat räntekostnader

•

- Betalning av skatter
och avgifter
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 Väsentlig iakttagelse som kräver åtgärd
 Iakttagelse som eventuellt bör åtgärdas
 Inga iakttagelser har gjorts eller kvarstår

Under året har två inbetalningar till
skatteverket erlagts två dagar försent.

•

arvoden

Förvaltning

-

•

Personalkostnader

Det föreligger en viss osäkerhet
huruvida belopp som utbetalats
avseende ersättningar till domare har
ingått i de arvoden som ska lämnas
kontrolluppgift på. Det är dock klarlagt
att eventuella fel inte är väsentliga för
de finansiella rapporterna.

Iakttagelse

Område

4. Iakttagelser från vår granskning

 Det är styrelsens ansvar att tillse att
skatter och avgifter inkommer till
Skatteverket i tid. Vi rekommenderar
styrelsen att tillse att rutiner finns
implementerade som förhindrar att
förseningar uppstår igen.

 Vi har noterat att styrelsen vidtagit
åtgärder för att förbättra rutinerna för
detta. För arvoden utbetalade från
oktober – december 2019 föreligger
ingen osäkerhet.

Rekommendation

Styrelsens
kommentar

Status

©2020 Grant Thornton Sweden AB. All rights reserved.

Vi har noterat att en ordinarie styrelseledamot uträtt ur styrelsen under året. Ytterligare en ordinarie styrelseledamot och en suppleant har utträtt efter
bokslutsdagen men före årsstämman. Suppleanter har inträtt som ordinarie styrelseledamöter i samband med detta. Enligt gällande stadgar har
styrelsen således varit beslutsför.

Andra frågor
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Under året har revisorerna tillställt styrelsen en skrivelse, samt en skrivelse till styrelsens ordförande. Dessa har besvarats av respektive mottagare
skriftligen. Inga frågor är utestående vid revisionstillfället.

Under året har två skrivelser inkommit till revisorerna från enskilda styrelseledamöter. Dessa har vidareförmedlats till styrelsen som har besvarat
dessa. Revisorerna har vidarebefordrat svaren till frågeställarna.

Skrivelser till
revisorer under
året

Skrivelser från
revisorerna under
året

Kommentar

Område

5. Övrig rapportering enligt ISA
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Arkivering av bokföringsmaterial ska bevaras på ett betryggande sätt enligt
Bokföringslagen under 7 år. Detta gäller både analogt och digitalt material.
Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att så sker, särskilt i samband
med styrelseförändringar.

Externt lager finns hos TP Victory. Klubben bör löpande inhämta underlag
för att säkerställa lagrets existens och bedöma att erforderliga intäkter för
försäljning från lagret kommit klubben tillhanda.

2018

2018

©2020 Grant Thornton Sweden AB. All rights reserved.

Säkerställande bör göras att avtalet med, samt fakturor ifrån kanslisten
utformas på ett sådant sätt att risken att detta betraktas som ett
anställningsförhållande minimeras.

Notering

2018

Rapporterat

Styrelsens
kommentar

6. Noteringar från tidigare års granskningar
Status

X

--

X

Åtgärd

 Åtgärdad brist
X Ej hanterad brist

Svenska Nose Work Klubben

Verksamhetsplan 7878
Styrelsen för Svenska Nose Work klubben (SNWK) har arbetat fram en verksamhetsplan för 2020.

Allmänt
Styrelsen önskar att fortsätta jobba fram bättre rutiner för intern och extern kommunikation genom olika
plattformar digitalt. Även arbeta fram digitala processer för arkivering samt protokollföring för att minska
på miljöpåverkan och korta ner tidsramarna i arbetet.
Styrelsen önskar även utveckla kommittéernas och arbetsgruppernas strukturer och hjälpmedel för deras
arbete. Antalet deltagare i respektive kommitté och arbetsgrupp bör ses över och vid behov utökas.
Jobba vidare med revisionen av regelverket som ska SKK tillhanda i slutet av 2020.

PR & Kommunikationskommittén
Verksamhet 2020
Marknadsföra Nose Work och se till att vi får flera medlemmar.
Marknadsföra Nose Work till SKK/SBK klubbar.
Skaffa sponsoravtal till klubbens arrangemang.
Se över layouten på samtliga manualer och dokument, så det blir enhetligt.
Utarbeta en grafisk profil för SNWK.
Livesända medlemsträffar som arrangeras av Medlemskommittén.
Underhålla hemsidan och e-postsystem.
Publicera senaste nytt från de olika kommittéerna minst varje kvartal.

Medlemskommittén
Verksamhet 2020
Marknadsföra Nose Work och se till att vi får flera medlemmar.
Arrangera medlemsträffar.
Besvara frågor angående medlemskap.
Göra underlag till medlemsutskick.
Ta fram enkäter för medlemmar.

Tävlingskommittén
Tävlingskommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan över kommitténs verksamhet under
tiden 1 januari till 31 december 2020.

Inre verksamhet 2020
Fortsätta med telefonmöten.
Fortsätta rätta Tävlingsledar- och Tävlingssekreterarprov.
Svara på e-post från tävlande och arrangörer.
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Tillsätta en arbetsgrupp för arrangörer.

Utåtriktad verksamhet och information
Arbeta med arrangörsmanualen, målet är en uppdatering/år.
Arbeta fram en separat arrangörsmanual för doftprov.
Uppdatera hemsidan med information om ansökan att anordna prov och tävling.

Domarkommittén
Domarkommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan över kommitténs verksamhet under
tiden 1 januari till 31 december 2020

Inre verksamhet
Ha telefonmöten.
Föra diskussioner med domare.
Planera för domarkonferens.
Uppdatera domarnas riktlinjer.
Fortsätta arbetet att få mer jämna upplägg av tävlingar över landet.
Fortsätta hålla kontakten med SKK vad gäller auktorisation samt avauktorisation av tävlingsdomare.
Se över nuvarande domarprotokoll för att hitta möjligheter till förbättringar.
Stötta arbetsgruppen för regelrevidering i arbete med regelverket för 2022.

Utåtriktad verksamhet och information
Domarkonferens 14-15 november.
Utbilda klass 2 domare hösten 2020.
Utbilda klass 1 domare våren och hösten 2020.
Svara på e-post från tävlande i frågor avseende tolkningar i regelverket.

Instruktörskommittén
Verksamhet 2020
Godkänna förfrågningar till FB-gruppen Certiﬁerade Instruktörer.
Hantera frågor från instruktörer.
Sammanställa och arbeta vidare med frågor/tankar som kommit fram under instruktörträﬀar 2019/ våren
2020.
Arbetet fortsätter med vidareutbildning för instruktörer. Fysiska träﬀar, webbaserade.
Ta fram nytt instruktörsavtal.
Ta fram ett avtal för doftprovsdomare.

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan över kommitténs verksamhet
under tiden 1 januari till 31 december 2020.

Inre verksamhet
Möten i utbildningskommittén
Möten i certifiering/validering gruppen
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Fysiskt möte för utbildningsdagar för både certifiering/validering gruppen samt arrangörer av
instruktörsutbildning.

Utåtriktad verksamhet och information
Utbilda fler certifierare/validerare.
Utbildningsdag/dagar för utbildare.
Svara på e-post från utbildare.
Godkänna instruktörsutbildningar.
Publicera information om godkända instruktörsutbildningar.
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Budget verksamhetsåret 7878
Föreningens Intäkter
Certifieringar, valideringar
Domararvoden inkl. arb.givaravg
Prov, tävlingar, fasta och rörliga
Försäljning
Medlemsavgifter
Summa intäkter

50 000
850 000
1 500 000
20 000
995 000
3 415 000

Föreningens kostnader
Utbildningskommittén
Tävlingskommittén
Utveckling SNWK tävling
Instruktörskommittén
Medlemskommittén
Pr kommittén
Domarkommittén
Mässkostnader
Försäljningsprodukter
Styrelsemöten inkl. årsmöte
Resekostnader styrelsen
Medlems adm. SKK
Stambokföringsavgift SKK
Porto
Kontorsmaterial
Hemsidor, programvaror
Kansli
Arvoden domare,
Resekostnader validerare, domare
Soc. Avg. domare
Utbildning styrelsen
Extern Auktoriserad Revisor
Redovisningskonsult
Hyra förråd
Summa kostnader

-100 000
-50 000
-50 000
-40 000
-15 000
-15 000
-300 000
-50 000
-50 000
-130 000
- 75 000
-140 000
-500 000
-8 000
-14 000
-75 000
-260 000
-540 000
-150 000
-240 000
-10 000
-40 000
-294 000
-21 000
-3 167 000
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Valberedningens förslag
Vi har valt att lägga ett förslag med 8 st ledamöter.

Valberedningens förslag till styrelse:
Ordförande på 1 år: Mats Hedlund
Ordinarie ledamöter Marie Bankhed och Lena Östman har mandat till årsmötet 2021.
Ordinarie ledamöter på 2 år:

Emma Wallin
Kristina Westerlind
Ulrika Hall
Susanne Lindros
Ordinarie ledamöter på 1 år (fyllnadsval):

Arne Ekstrand
Örjan Björklund
Suppleanter på 1 år:

1. Joakim Nordberg
2. Bibbi Sondell
3. Sara Dewall
4. Anna Jönsson

Valberedningens förslag till revisorer:
Auktoriserad revisor: Grant Thornton representerad av Karin Eriksson 1 år
Revisorer på 1 år

Sara Pauselius
Gunilla Nilsson
Revisorsuppleanter på 1 år

Denise Friskman
Anneli Huleén
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Presentation av föreslagna ledamöter, suppleanter och revisorer
Ordförande

Mats Hedlund, Dalarna
Jag heter Mats Hedlund och jag aspirerar på ordförandeskapet i SNWK.
Är idag verksam inom klubben i många olika delar. Jag håller
domarutbildningar, certifierar instruktörer, sitter med i domarkommittén,
är aktiv domare i klass 1-3. har utbildat mängder av noseworkinstruktörer.
2012 tog jag tillsammans med Marie Fogelquist in Nose Work till Sverige
och 2014 hade intresset blivit så stort att vi beslöt oss för att starta SNWK,
det gjorde vi tillsammans med några kunniga och goda vänner.
Jag har haft förmånen att ha få ha många fina och lärorika möten
tillsammans med Ron Gaunt som är grundaren av denna fantastiska
aktivitet. Det är fantastiskt att se hur sporten har växt i landet och även i
våra grannländer. Inte utan att man känner sig lite stolt när man ser att det
växt fram lite av en ny folkrörelse där man umgås och har trevligt med sina
hundar och goda vänner.
Nu är jag beredd att axla rollen som ordförande i SNWK och driva denna förening fortsatt framåt mot nya
mål och utmaningar med syftet att utveckla verksamheten så att våra hundägare ska kunna fortsätta att ha
roligt med sina hundar i denna underbara aktivitet/sport.

Ledamöter med mandat -ll årsmöte 1213

Marie Bankhed, Värmland
Mitt namn är Marie Bankhed, jag bor i Värmland med mina två hundar
(Lapsk vallhund). Jobbar på Ellevio som NIS-Elnät. Jag har ett år kvar i
styrelsen som ledamot, suttit med i styrelsen sen 2018 och i
tävlingskommittén sen 2017. Nose Work är en stor del av mitt liv, både
som instruktör och domare. Jag tävlar även med mina egna hundar när jag
får tid över, sysslar även med tävlingslydnad, vallning och eftersök (tidigare
inom polisen). Jag vill arbeta för att sporten ska få vara den roliga
aktiviteten som den är och att både tävlande och arrangörer trivs. Hoppas
att träffa många av er ute på tävlingar och andra arrangemang.
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Lena Östman, Västmanland
Jag är 53 år och bor i Västerås med min man och vår Jack Russell Fille. Som yrke
är jag chef på ABB så jag är van att jobba med människor och fatta beslut. Som
person är jag analytisk, noggrann och strukturerad. Jag brukar säga vad jag
tycker i en diskussion men är även bra på att lyssna på andras argument. Jag har
suttit i ett flertal styrelser, framför allt i hundvärlden, som sekreterare,
webbmaster och medlemsansvarig och sitter som sekreterare i SNWK sedan
2019. Jag har hållit på med Nose Work sedan 2015 och älskar att tävla men är
även utbildad Tävlingsledare, Tävlingssekreterare och nybliven Tävlingsdomare.
2018 utbildade jag mig till Nose Work instruktör och startade då en egen firma
för att kunna arrangera något doftprov men för mig är det endast en bisyssla.

Ledamöter på 1 år

Susanne Lindros, Skåne
Mitt namn är Susanne Lindros. Jag är pensionär, bor i Nordvästra Skåne
och har tränat och tävlat NW sen 2014. Under 2018 utbildade jag mig
till TS och TL för att kunna jobba ännu mer med sporten.
När jag inte själv tränar eller tävlar tillbringar jag en stor del av min tid
med att arrangera och vara TL och TS på NW tävlingar. Dels på
Olofströms Brukshundklubb, där jag sitter i Nose Work kommittén, dels
tillsammans med egenföretagare i mitt närområde. Jag tycker om att ha
ett ben i båda läger.
Det förgångna året har jag suttit som suppleant i SNWKs styrelse samt
varit sammankallande i PR & kommunikationskommittén. Nu har jag
dessutom gått med i den nya arrangörsgrupp som ska bistå nya arrangörer med råd och vägledning.
Jag har jobbat med utveckling av it system och undervisad i detta det mesta av mitt liv. I och med det har
jag fått med mig stor erfarenhet i att organisera, strukturera och planera information och arbete. Detta har
jag under det förgångna året bland annat använd till att bistå kassören med få lämnat över bokföringen till
en redovisningsbyrå och att få skapat ett fungerande informationsflöde mellan SNWK och revisionsbyrån.

Emma Wallin, Gotland
Mitt namn är Emma Wallin och jag legitimerad psykolog och forskare. Bor på
Gotland tillsammans med min familj. Hundar är en stor del av mitt liv. Tränar
och tävlar Nose Work med mina två hundar, en blandras och en labrador. Jag är
även assistanshundinstruktör och utbildar hundar till människor som behöver
en fyrbent medhjälpare i vardagen. Har tidigare varit ledamot Svenska Nose
Work Klubbens styrelse. Det är helt otroligt hur snabbt klubben har växt i
medlemsantal på så kort tid. Att vi har blivit så många som engagerar oss i
nosarbete tillsammans med våra hundar över hela Sverige. För mig är Nose
Work ett fantastiskt sammanhang där hundens välmående är i fokus. I min värld
är Nose Work stark förknippat med ord som gemenskap, glädje, och inspiration.
Som ledamot är min förhoppning att värna om SNWKs värdegrund. Att sporten ska vara till för alla. Att det
ska vara en säker och kul aktivitet för alla inblandade.
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Kristina Westerlind, Värmland
Pigg pensionär med passion för papper, hattar och Nose Work! Jag har arbetat
som jurist i bank under 25 år. Under verksamhetsåret 2019 har jag varit revisor i
SNWK. Det jag kan bidra med som ledamot i styrelsen är ordning-och-reda-tänk,
struktur samt ett glatt humör. För övrigt är jag bara en vanlig hundägare som
fastnat för aktiviteten Nose Work. Jag tävlar NW klass 1 med Lovis borderterrier
och Zaga chihuahua och NW klass 2 med Dagny chihuahua under devisen ”tant i
hatt med liten hund”.

Ulrika Hall, Skåne
Jag heter Ulrika Hall, är 47 år och bor i Helsingborg tillsammans med min sambo
och våra tre hundar, en Tollare och två Rhodesian Ridgeback. Hundar är mitt liv.
För ett par år sedan fick jag möjligheten att under ett år gå en hundutbildning –
Arbete med hund. Jag är SNWK-instruktör och doftprovsdomare, instruktör i
viltspår, rallylydnad och klickerträning samt resurshundförare. Jag har gått ett
flertal kurser i nosework, rallylydnad och viltspår. Jag har även genomfört
utbildningar via SKK: Uppfödarutbildning, Hundens Beteende, Hundavel och Genetik samt Mera Mentalitet.
I tävlingssammanhang är det nosework och utställning som gäller för nuvarande.
Jag har ett aktivt föreningsliv sedan ett par år tillbaka: Viltspårs- och utställningsansvarig i SSRK Södra, har
varit både kassör och sekreterare, för nuvarande är jag ledamot för SRRS Södra, samt suttit i
tävlingskommittén för SRRS Central och jag sitter även med i SNWK’s tävlingskommitté.
Jag brinner för alla hundars rätt till ett aktivt hundliv. För mig är det viktigt att både jag och mina hundar
har kul, både när vi tränar och tävlar.

Ledamöter på 3 år (fyllnadsval)

Arne Ekstrand, Skåne
Arne Ekstrand, 61 år sambo med Lilian och vår hund Diva som jag tävlar med i
NW. Bor sedan ca. 10 år i Bjärred, Skåne. Viktigt för mig är vänner både 2 och
fyrbenta varelser. Jaga svamp när det är säsong för det, annars att umgås med
vänner, resa, konst, matlagning samt goda viner. Har verkat inom marknad och
försäljning i större delen av mitt liv, från svenska mindre reklambyråer till stora
internationella företag, och då huvudsakligen som projektledare. Varit verksam
i ledande positioner i näringslivet i såväl svenska som internationella företag.
Dessutom har jag haft olika styrelseuppdrag genom åren. Ideellt har jag varit
verksam i Teater Travers som ordinarie ledamot. Teater Travers var ett
operakompani med personer från Stockholms operan och operahögskolan.
Målet var att skapa en nyfikenhet om operan i stort som smått till en bredare massa.
Dessutom inom EVS, Ängelholms Volleybollsällskap som ordinarie ledamot i en av Sveriges mest
framgångsrika volleyboll-klubbar.
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Örjan Björklund, Gästrikland
Hej jag heter Örjan Björklund och bor i Valbo utanför Gävle. Jag har arbetat med
data och it frågor sedan 1993, först som utbildare inom data åt TBV Gävleborg
fram till 1999 och sedan som egen företagare inom data och datasystem.
Har jobbat med data och röntgensystem gentemot tandvården i hela Sverige
sedan 2004 fram till 2019-10-30, och nu är jag hemma på heltid.Jag har haft
hund sedan 1975 och tävlat bruks på 80 talet med en Hoffe och jag har haft
olika hundraser sedan dess. Började träna Nosework våren 2018 samt tävla en
del. Jag tycker att Nosework är en mycket trevlig hundsport som det är mycket
glädje i att träna och tävla, en hundsport för ung som gammal. Efter att jag har
gått en hel del olika kurser och läger med inriktning Nosework NW1 och NW2
för olika ledare i Gävle och Hälsingland så jag har bestämt mig för att utbilda
mig till Nosework instruktör under våren 2020. Kommer även att jobba som
tävlingsledare på Nosework tävlingar. Jag jobbar aktivt med Nosework träning i Gävle (studiecirkel) i Aktiv
Hundgrupp Gävle. Jag sitter i styrelsen i Aktiv Hundgrupp Gävle som är en mycket aktiv klubb. Det skulle
vara mycket inspirerande att vara en del av styrelsen i SNWK Sverige och att få jobba med denna
hundsport och vara med och utveckla den.

Suppleanter på 3 år

Joakim Nordberg, Gotland
Jag heter Joakim Nordberg och bor i Visby med min också Nose Work-tokiga
sambo Emma Wallin. Det var Emma som drog med mig in i Nose Work-världen
för ca tre år sedan. Vi tränar Nosework i stort sett dagligen och engagerar oss i
olika träningsgrupper. Jag skall precis börja tävlar i NWII. När jag inte tävlar
brukar jag vara funktionär. I mitt yrke som yttre befäl inom polisområde
Gotland nyttjar jag hund och deras fantastiska förmåga att använda nosen till
att leta reda på saker. Som yttre befäl är jag van att jobba med beslutsfattning i
olika gruppkonstellationer. I mitt jobb är samverkan ett ledord. Mitt
ansvarsområde är så brett att jag aldrig kan vara specialist i allt. För mig är
ledarskap en service. Det handlar om att lyssna in och tillsammans komma till
beslut. Ibland är det svårt att nå konsensus och då blir det mitt jobba att fatta beslut. Jag tänker att dessa
erfarenheter är bra att ha i en styrelse som ibland behöver fatta beslut som inte passar alla.
Jag har en relativt lång föreningsvana. Är ledamot i styrelsen för Svenska Livräddnings Sällskapet Gotland.
Jag har tidigare både varit förtroendevald och anställd som tjänsteman inom Röda Korset. Svenska
Nosework-sporten är relativt ung och har fantastiska möjligheter att bli en folksport. Den växer så det
knakar och det ställer höga krav på SNWK att möta medlemmarnas önskemål. Att ligga på framkant och ha
en plan för högre tävlingsklasser tror jag är viktigt. Jag tror att det är viktigt att värna om Nose Work som
en plattform för gemenskap och samvaro. Tror också att det är viktigt att möta de medlemmar som tävlar i
högre klasser. Ser fram emot att få vara med och utveckla sporten Nose Work i framtiden.

Bibbi Sondell, Västernorrland
Jag heter Birgitta Sondell, men kallas Bibbi för det allra mesta! Vet knappt vem Birgitta är.
Jag bor i en mindre by som heter Granvåg, där har vi ett mindre jordbruk med köttdjur. Granvåg ligger ca
5km utanför Sollefteå, som ligger ca 10 mil norr om Sundsvall. Jag är gift och har två vuxna döttrar. Jobbar
natt på lasarettet här i Sollefteå. Köpte min första egna hund 1979 det var en boxer. Efter det har raserna
varierat lite men det har minst funnits ett par hundar i familjen. I dag har vi 6st Papillons varav 3st är över
12 år. Jag har sedan jag köpte min första hund varit intresserad av olika former av hundsport. Har tävlat
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bruks, lydnad, agility, drag & NW. Vi har även åkt på en del utställningar.
Jag är SBK instruktör, mentalbeskrivare, ringsekreterare, kennelkonsulent. 1996 startade det upp en
dressörsutbildning här i Sollefteå, ett samarbete mellan naturbruksgymnasiet och hundskolan. Sökte och
kom in. Vi fick en inblick i de olika dressyrmomenten för tjänstehundar, vi fick även ”egna”
hundskolehundar att träna med. Där fick vi bla lära oss en hel del om preparatsök. Läste om NW när det
kommit till Sverige vart intressera, försökte hitta en nybörjarkurs men hittade ingen. Tränade själv till ett
doftprov. Hittade senare en instruktörskurs som inte var så långt härifrån, sökte och kom med.
Tycker det är kanonroligt att ha nybörjarkurser och få se vilka framsteg ekipagen gör. Sökte
domarutbildningen våren -18 och kom med! Våren -19 gick jag uppdatering för klass 2 och under
sensommaren -19 bakdömde jag för klass 3. Så nu får jag döma alla klasser. Jag åker runt i Sveriges avlånga
land och dömer en del. Tycker det utvecklande att få se de tävlande arbeta tillsammans med sina hundar
och att efter söken få sammanfatta deras insatser och lyfta det jag har uppfattat positivt och om de bör
tänka på något för att utvecklas. Tävlar själv med vår Musse.

Sara Dewall, Västra Götaland
Sara Dewall heter jag och är 22, snart 23, år gammal. Jag studerar på
juristprogrammet vid Göteborgs universitet och till sommaren har jag tre
terminer kvar. Det finns många intressanta områden inom juridiken men min
plan är att fördjupa mig i bl.a. fastighetsrätt och miljörätt. Jag bor tillsammans
med min sambo och våra två hundar, Fendi och Theo, i ett radhus utanför
Göteborg. Fendi är en korthårig Vorsteh på fyra år och Theo är en tollare på lite
över ett år. Tillsammans håller vi framförallt på med jakt, viltspår och Nose
Work. Nose Work är vår stora passion och det vi ägnar oss åt mest. Jag
upptäckte sporten hösten 2018 då jag gick en kurs med Fendi. Numera tränas
båda hundarna aktivit i nose work, Theo med målet att göra det första
doftprovet för att sedan börja tävla i NW1 och Fendi med målet att starta vårt
första NW2 TSM

Anna Jönsson, Skåne
Jag heter Anna, är 38 år och bor mitt i Skåne. Till vardags jobbar jag som
gruppledare inom omsorgen och är utbildad beteendevetare med inriktning
mot hur människan fungerar socialt. Jag har en ganska kort, men intensiv,
bakgrund inom nose work. Tillsammans med min äldsta hund började jag träna
på egen hand för ungefär två år sedan, och vi tävlar nu i klass 2. Med tiden har
intresset för nose work bara växt och jag har varit funktionär på massor av
tävlingar hos flera arrangörer, jag är utbildad TS och snart TL. För
hemmaklubben Höör Brukshundklubb har jag tillsammans med nose workgruppen arrangerat ett flertal doftprov och tävlingar det senaste året.
Under våren ’20 går jag utbildning för att bli SNWK-instruktör. Det ska bli ett
sant nöje att få möjligheten att förmedla kunskap om denna fantastiska
hundsport till alla som är intresserade. Förutom nose work tränar och tävlar jag lydnad och rallylydnad.
Även om min bakgrund inom NW är kort, tror jag att jag har ett brett perspektiv som är relevant för att
kunna vara en del av styrelsens arbete mot framtidens nose work.
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Auktoriserad revisor

Grant Thornton representerat av Karin Eriksson
Revisorer på 3 år

Sara Pauselius, Värmland
Jag heter Sara, fyller 28 år i år och bor i Karlstad ihop med min amstaff tik Cindy
på 8 somrar. Jag arbetar som ekonomiassistent på en tidning och började där
sommaren 2019. Jag har varit aktiv medlem sedan 2017 och har tävlat,
anordnat tävlingar och är utbildad TL & TS. Jag har varit ideellt engagerad inom
både hund och hästsport sedan 2006 och suttit som ledamot, suppleant främst.

Gunilla Nilsson, Skåne
Mitt namn är Gunilla Nilsson, 61 år, bor på landet utanför Hässleholm i N Skåne. Jag och mannen har gård
med får, hästar, höns, katter och hundar. Har ett förflutet inom bankens och
skolans värld men är hemma nu med våra djur.
Vi har haft hund sedan 1980 och startade liten uppfödning av dvärgschnauzer för
ca 10 år sedan. Jag har tävlat rätt mycket Rallylydnad men gick över till Nosework
för ca 4 år sedan och är totalt fast! Tränar och tävlar våra 4 tikar i detta och avlar
mot arbetande dvärgschnauzer med mycket energi.
Försöker få våra valpköpare att arbeta med sina hundar och då så klart med
Nosework!

Revisorsuppleanter på 3 år

Denise Friskman, Östergötland
Jag bor i Linköping tillsammans med min sambo och vår 2 åriga aussie. Till vardags arbetar jag som
ekonomiassistent på ett större företag i Linköping, fritiden ägnas åt hundträning och friluftsliv. Jag kom i
kontakt med NW första gången 2017 i syfte att stärka min hunds självförtroende. Både jag och min hund
fastnade för sporten direkt!

Anneli Huléen, Skåne
Kommer från Skåne och bor i Hässleholm. Jobbar med redovisning och
koncernredovisning på Bergendahls i Hässleholm, har tidigare arbetat som
revisor. Har tränat Nosework i 3 år. Tävlar med min 8 åriga Kooiker – Chippo i
klass 2.
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Propositioner

Proposition om ersättning för förlorad arbetsinkomst
Det blir allt svårare att rekrytera styrelsemedlemmar till ideella föreningar.
I dagsläget måste förvärvsarbetande styrelsemedlemmar ansöka om semester eller ta tjänstledigt
för att kunna deltaga på styrelsemöten. Detta medför ett ekonomiskt avbräck för den enskilde.

Vi i styrelsen yrkar därför
Att årsmötet fattar beslut om att förvärvsarbetande styrelsemedlemmar kompenseras med
ersättning jämställt med utbildare.

David Svennelid

Marie Fogelquist

Lena Andreasson

Marie Bankhed

Lena Östman

Susanne Lindros

Maria Schyberg

Christina Ling Larsson
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Motioner
Motion nr 1

Styrelsens svar:
Avslås. Gällande ansökningsavgiften så har styrelsen beräknat att vi i dagsläget inte
kan sänka denna. Gällande att korta ner ansökningstiden för tävling önskar vi att
Årsmötet ger den nya styrelsen i uppdrag att se över detta.
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Motion nr 2

Styrelsens svar:
Avslås. Styrelsen arbetar redan med att se över möjligheten att höja domararvodet
inom ramar för gällande skatteregler.
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Motion nr 3

Styrelsens svar:
Avslås. Styrelsen föreslår att frågan lämnas över till Domarkommittén.
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Motion nr 4

Styrelsens svar:
Bifalles, arbetet har redan påbörjats.
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Motion nr 5

Styrelsens svar:
Avslås. Kraven för att bibehålla auktorisation har ändrats i januari 2020 till 1
doftprov/år.
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Motion nr 6

Styrelsens svar:
Avslås. Kraven för att bibehålla auktorisation har ändrats i januari 2020 till 1
doftprov/år.

58

Svenska Nose Work Klubben
Motion nr 7

Styrelsens svar:
Avslås. Kravet tillkom efter återkoppling från tävlande. Det finns ett
dispensförfarande för tävlingar med ett mindre antal deltagare att få använda
samma person som TL & TS. Innan någon förändring av detta görs bör detta
utvärderas.
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Motion nr 8

Styrelsens svar:
Avslås. Gällande att korta ner ansökningstiden för tävling önskar vi att Årsmötet
ger den nya styrelsen i uppdrag att se över detta.
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Motion nr 9

Styrelsens svar:
Avslås. Enligt stadgarna är det styrelsen som beslutar var och när årsmötet hålls.
Pga att organisationen är nationell har det önskats att årsmötet flyttar runt i landet
och skapar ännu mer möjlighet för fler medlemmar att delta under årens gång.
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Motion nr 10

Styrelsens svar:
Avslås. Styrelsen anser att betalningssystem i nuläget inte är lämpligt då detta
skulle öka klubbens redovisningskostnader och det skulle innebära ökade
kostnader för arrangören.
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Motion nr 11

Styrelsens svar:
Avslås. Gällande ansökningsavgiften så har styrelsen beräknat att vi i dagsläget inte
kan sänka denna.
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Motion nr 12

Styrelsens svar:
Avslås. När sponsorer läggs upp på SNWK hemsida ska det tydliggöras att det är
enskild tävling, tex MyDog, som sponsras när så är fallet.
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Motion nr 13

Styrelsens svar:
Avslås. Kravet tillkom efter återkoppling från tävlande. Det finns ett
dispensförfarande för tävlingar med ett mindre antal deltagare att få använda
samma person som TL & TS. Innan någon förändring av detta görs bör detta
utvärderas.
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Motion nr 14

Styrelsens svar:
Avslås. För många klubbar inom SKK-organisationen är förturen viktig, utan
prioriteringen riskerar vi att det blir färre tävlingar.
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Motion nr 15

Styrelsens svar:
Avslås. Styrelsen vill inte införa begränsningar för de tävlanden för vilken klubb de
vill tävla för.
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Motion nr 16

Styrelsens svar:
Avslås. Detta skulle innebära att det skulle bli färre tävlingar.
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Motion nr 17

Styrelsens svar:
Avslås. Detta skulle innebära att det skulle bli färre tävlingar.
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Motion nr 18

Styrelsens svar:
Avslås. Styrelsen tror att arrangören vill ha möjligheten att ha egna rosetter.
Kostnaden för rosetter skulle dessutom bli för stor kostnad i relation till
anmälningsavgiften. Dessutom kan det medföra logistikproblem att få fram alla
rosetter.
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