Svenska Nose Work Klubben
Protokoll Extra styrelsemöte 18
Datum: 2020-04-02 Tid: 21:00-23:00
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
Närvarande: Ordförande David Svennelid
Vice ordförande Marie Fogelquist
Kassör Lena Andreasson
Sekreterare Lena Östman
Ledamot Marie Bankhed
Ledamot Susanne Lindros
Ledamot Christina Ling Larsson
Meddelat förhinder: Suppleant Maria (Mia) Schyberg
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. Marie B valdes att justera protokollet.
§4 Föregående protokoll
Protokoll från möte 16 upplagt på hemsidan.
Protokoll från möte 17 justerat. Ej ännu upplagda på hemsidan.
§5 Skrivelser
 Från SBK: Information att de ställer in alla sina tävlingar till 31/5.
 Skrivelse från tävlande: Önskemål om att snwktavling förbättras för nu kraschar det när
anmälan öppnar när det är förtursbaserat anmälningsförfarande (”först till kvarn”).
o Snwktavling har förbättrats så att nu kan inte mer än en tävling med förtursbaserat
anmälan öppna på samma klockslag (timme) som en redan inlagd. Dock kan vissa
gamla tävlingar ligga kvar där det kan krocka men det ska vara ett övergående
problem. Lena Ö har besvarat skrivelsen.
 Bordlagt ärende: Från en SNWK instruktör (via instruktörskommittén) som undrar vad som
gäller för egna kurser inomhus arrangerade av det egna företaget (ej SKK-klubb).
o SKK-organisationen kan inte göra restriktioner på privata aktörer men de kan
uppmuntras att följa SKK:s riktlinjer gällande COVID-19. Se avsnitt ”Vårt
gemensamma ansvar” hos SKK: https://www.skk.se/sv/skk-och-covid-19/. Lena Ö
besvarar.
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§6 Årsmöte 2020
 Diskussion om för- och nackdelar att hålla ett förenklat digitalt årsmöte. David har undersökt
vidare med SKK. Systemet, VoteIT, testat med 10000 deltagare. Nackdelar: förenklat sätt att
välja en styrelse. En eventuell möjlighet kan vara att få köra en pilot på ett fullständigt
digitalt årsmöte vilket blir ett helt annat sätt att hålla årsmöte under drygt en veckas tid.
David undersöker vidare med SKK om vi har möjligheten att få köra ett helt årsmöte digitalt.
§7 Stöd för resekostnader i samband med inställt årsmöte
 Diskussion gällande medlemmar som fick resekostnader i samband med det sent inställda
årsmötet.
Beslut att ersätta faktiska resekostnader till samtliga medlemmar som var anmälda för att
deltaga på årsmötet vid tidpunkten då årsmötet blev inställt.
§8 Ändring av valberedningens sammansättning
 Valberedningens sammankallande Maja Eker lämnade sitt uppdrag 2020-03-20.
§9




Nose work arrangemang (tävlingar och doftprov) och COVID-19
Bordlagd fråga: Diskussion hur mindre lokala doftprov ska hanteras.
Diskussion gällande officiella och inofficiella tävlingar i samarrangemang med SNWK.
Vi behöver mer underlag för att ta beslut gällande inofficiella och doftprov. David reder ut
med SKK vad som gäller.

Beslut att ställa in alla officiella tävlingar till och med 31/5.
§10 Övriga frågor
 Inga övriga frågor.
§11 Nästa möte
Nästa möte vecka 15. Datum och tid bestäms i Facebook-gruppen.
§12 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Åtgärdslista - Extra styrelsemöten COVID-19

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

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

2020-04-02

18

7

Lena Ö

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
Maila till de som var
anmälda till årsmötet
angående reseersättning

Klart
datum
Snarast

Status

Snarast

Pågår

Snarast

Pågår

Snarast
Snarast

Beslut



Beslut att ersätta faktiska resekostnader till samtliga medlemmar som var anmälda för att
deltaga på årsmötet vid tidpunkten då årsmötet blev inställt.
Beslut att ställa in alla officiella tävlingar till och med 31/5.

_______________________________
Ordförande David Svennelid

____________________________
Justerare Marie Bankhed

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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