Svenska Nose Work Klubben
Protokoll Extra styrelsemöte 15
Datum: 2020-03-18
Plats: Telefonmöte

Tid: 20:30-21:30

Närvarande: Ordförande David Svennelid
Vice ordförande Marie Fogelquist
Kassör Lena Andreasson
Sekreterare Lena Östman
Ledamot Marie Bankhed
Ledamot Susanne Lindros
Ledamot Christina Ling Larsson
Suppleant Maria (Mia) Schyberg
Meddelat förhinder:
Frånvarande: §1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3 Val av protokollförare samt justerare
Lena Ö valdes till mötessekreterare. Susanne valdes att justera protokollet.
§4 Föregående protokoll
Protokoll från möte 14 ej justerat ännu.
§5 Årsmöte
 Köra på som planerat eller skjuta upp mötet?
o Dialog med Scandic om hur mötet ska kunna genomföras så bra som möjligt. Lokalen
tar 150 personer, möbleras utspritt.
o Avbokning idag skulle innebära fulla kostnader för årsmötet inklusive mat.
o Diskussioner om för och nackdelar att ställa in mötet och istället genomföra Årsmöte
på distans som kommunicerades från SKK 2020-03-17.
 Årsmöteshandlingarna tryckta och klara
 Ny mötesordförande Eva Leijdbrandt (tidigare planerade mötesordförande lämnade återbud)
Beslut att genomföra årsmötet som planerat. Lena Östman reserverar sig mot beslutet.
§6 Domarutbildning i april
 Domarkommittén önskar senarelägga domarutbildningen som var planerad i april. Nya
datum planeras efter sommaren.
Beslut att senarelägga domarutbildningen till efter sommaren.
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§7 Nose work arrangemang (tävlingar och doftprov) och COVID-19
 Tävlingar kan genomföras, ställas in eller flyttas. Just nu gäller det till och med 2020-04-30
och det kan förlängas ytterligare vid behov. Tävlingar kan genomföras med hänsyn till läget
genom att justera arrangemangen. Samma hantering gäller för doftprov.
§8 Certifieringar i april
 Två certifieringar i april som blir svåra att genomföra.
 Utbildningskommittén ber om mandat att flytta fram valideringarna i april med kort varsel
om det inte går att lösa.
Beslut att utbildningskommittén vid behov får mandat att flytta fram valideringarna i april.
§9 Specialsök/Kongsök vs Nose Work
 Arbetsgruppen presenterar skrivelsen till SKK gällande SBKs Kongsök.
Beslut att skicka skrivelsen gällande SBKs Kongsök till SKK.
§10 Övriga frågor
 Inga övriga frågor.
§11 Nästa möte
Nästa möte, årsmöte, 2020-03-21 på Scandic Backadal i Göteborg.
§12 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Beslut





Beslut att genomföra årsmötet som planerat. Lena Östman reserverar sig mot beslutet.
Beslut att senarelägga domarutbildningen till efter sommaren.
Beslut att utbildningskommittén vid behov får mandat att flytta fram valideringarna i april.
Beslut att skicka skrivelsen gällande SBKs Kongsök till SKK.

_______________________________
Ordförande David Svennelid

____________________________
Justerare Susanne Lindros

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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