Svenska Nose Work Klubben
Protokoll Extra styrelsemöte 17
Datum: 2020-03-30 Tid: 19:00-20:30
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
Närvarande: Ordförande David Svennelid
Vice ordförande Marie Fogelquist
Kassör Lena Andreasson
Sekreterare Lena Östman
Ledamot Christina Ling Larsson
Ledamot Susanne Lindros
Suppleant Maria (Mia) Schyberg
Meddelat förhinder: Ledamot Marie Bankhed
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. Lena A valdes att justera protokollet.
§4 Föregående protokoll
Protokoll från möte 16 justerat. Ej ännu upplagda på hemsidan.
§5 Skrivelser
 Från en SNWK-anordnare: önskan om förståelse för att inte kunna återbetala ”generöst” vid
sent inställd tävling (som konsekvens av SKK beslut 27/3).
o SNWK-anordnare bör återbetala minst 50% av anmälningskostnaderna. I fall mindre
än 50% betalas tillbaka behöver direkta kostnader styrkas mot SNWK. Lena Ö
besvarar skrivelsen.
 Två skrivelser från tävlande: ifrågasättande när arrangörer inte kan betala tillbaka något av
startavgiften pga för stora kostnader för tävlingen eller i sitt företag.
o Se ovan. Gällande arrangörer som inte är anordnare åt SNWK kan vi inte påverka hur
stor del av anmälningsavgiften som återbetalas utan endast hänvisa till SKK:s
förtydligande gällande Force Majeure ”Arrangören har alltså inte rätt att behålla en
större del av anmälningsavgiften än vad som krävs för att arrangören ska kunna
täcka de kostnader som uppstått till följd av att evenemanget ställts in.”. Lena Ö
besvarar skrivelserna.
 Från en SNWK instruktör som undrar vad som gäller för egna kurser inomhus arrangerade av
det egna företaget (ej SKK-klubb).
o Mer information och riktlinjer förväntas från SKK under morgondagen. Frågan
bordläggs.
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Från medlemmar som vill ta del av skrivelsen från SNWK till SKK gällande SBK Specialsök.
o Alla inkommande och utgående skrivelser till och från styrelsen är inte per automatik
är en offentlig handling. Syftet med skrivelsen är det som arbetsgruppen jobbar med;
"Bevaka att SBK planerade provform Specialsök skiljer sig markant från Nose Work".
Lena Ö har besvarat skrivelserna.

§6 Behålla auktorisation tävlings- och doftprovsdomare
 Det krav som ställs på tävlingsdomare samt doftprovsdomare att döma ett visst antal
tävlingar/doftprov för att behålla sin auktorisation bör ses över eftersom en längre tid av
tävlingssäsongen ställts in av SKK som följd av COVID-19.
Beslut att krav på visst antal dömda tävlingar för att bibehålla sin auktorisation som
tävlingsdomare utgår 2020.
Beslut att krav på visst antal dömda doftprov för att bibehålla sin auktorisation som
doftprovsdomare utgår 2020.
§7




Årsmöte 2020
Styrelsen ställde in årsmötet 2020-03-21 pga COVID-19
Nytt senaste datum för genomförande av årsmöte framflyttat av SKK till efter sommaren.
Diskussion om för- och nackdelar att hålla ett förenklat digitalt årsmöte. Klarar systemet vår
stora klubb? David undersöker vidare med SKK.

§8 Verksamhetsplan
 Styrelsen och kommittéerna tar fram en tillfällig verksamhetsplan för de närmsta
månaderna. Vilka frågeställningar behöver redas ut gällande COVID-19? David kontaktar
sammankallande i respektive kommitté.
§9 Nose work arrangemang (tävlingar och doftprov) och COVID-19
 SKK beslutade att stoppa all klubbverksamhet från 27/3-31/5. Detta påverkar också SNWK
som är en del av SKK.
 Diskussion hur mindre lokala doftprov ska hanteras. Bordlägg i väntan på SKK:s förtydligande.
 Fråga om det är OK att ställa in ett arrangemang i juni. Vi följer för närvarande SKK:s datum
(31/5) om inte väldigt speciella förutsättningar, exempelvis ovanligt höga
avbokningskostnader, kan ligga till grund för att ställa in senare än så.
§10 Övriga frågor
 Inga övriga frågor.
§11 Nästa möte
Nästa möte slutet av vecka 14. Datum och tid bestäms i Facebook-gruppen.
§12 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-03-11

16

5

Lena Ö

2020-03-11

16

8

Marie B

2020-03-30

17

6

Marie B

2020-03-30

17

6

Lena Ö

2020-03-30

17

7

David

2020-03-30

17

8

David

Ta fram slutliga listan på
de som anmält sig till
årsmötet
Uppdatera hemsidan
med ny text gällande
tävlingar.
Maila ut information om
slopat krav på antal
dömningar 2020 till
tävlingsdomare samt
doftprovsdomare
Skriv i
instruktörsgruppen och
domargruppen om
slopat krav på antal
dömningar 2020
Undersök mer med SKK
om vår klubb kan ha ett
förenklat digitalt
årsmöte
Kontakta kommittéerna
angående kortsiktig
verksamhetsplan

Klart
datum
Snarast

Status

Snarast

Klart

Klart

Snarast

Snarast

Snarast

Snarast

Beslut



Beslut att krav på visst antal dömda tävlingar för att bibehålla sin auktorisation som
tävlingsdomare utgår 2020.
Beslut att krav på visst antal dömda doftprov för att bibehålla sin auktorisation som
doftprovsdomare utgår 2020.

_______________________________
Ordförande David Svennelid

____________________________
Justerare Lena Andreasson

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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