Svenska Nose Work Klubben
Protokoll Extra styrelsemöte 21

Datum: 2020-05-11 Tid: 19:00-21:15
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting

Närvarande: Ordförande David Svennelid
Vice ordförande Marie Fogelquist
Kassör Lena Andreasson
Sekreterare Lena Östman
Ledamot Susanne Lindros
Ledamot Christina Ling Larsson
Adjungerad Moa Källström SKK Föreningskommitté (FK) (§ 7)
Meddelat förhinder: Ledamot 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. Lena A valdes att justera protokollet.
§4 Föregående protokoll
Protokoll från möte 20 justerat och upplagt på hemsidan.
§5 Ändring av styrelsens sammansättning
• Suppleant 4 Maria Schyberg ersätter från 2020-05-06 Marie Bankhed som ordinarie ledamot
då hon frånträder sitt uppdrag. Elisabeth Ekland tar över som sammankallande i
Tävlingskommittén tills vidare. Lena Östman adjungeras in i Tävlingskommittén för att
hantera inkommande mail tills vidare.
§6 Ekonomi
• Obetalda kundfakturor till ett större belopp har förfallit och inte betalts trots påminnelse.
AU-beslut 2020-04-24 att ge Gran Thornton uppdrag att gå vidare till inkasso med de obetalda
fakturorna.
§7 Årsmöte 2020
• Moa från SKK informerade om att det är klart med mötesordförande för årsmötet. Dessutom
deltar två personer från SKK FK som mötesstöd.
• Diskussion och genomgång hur vi bäst lägger upp det digitala årsmötet.
• David och Marie F jobbar vidare med att lägga in allt i mötesplattformen och göra en tidplan.
§8 Nose work arrangemang (tävlingar och doftprov) och COVID-19
• Diskussion gällande SKK CS nya direktiv för klubbverksamhet från 1 juni. SKK tog 29/4 nytt
beslut om vilken klubbverksamhet som får bedrivas från 1 juni och detta påverkar SNWK:s
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verksamhet. Beslutet gäller tills vidare och har i dagsläget inget kommunicerat slutdatum
utan hänger på regeringens/FHM:s beslut.
o Klubbverksamhet med upp till 50 personer tillåtna. Antalet ändras om regeringens
beslut ändras.
§ Arrangören ska genomföra en riskanalys
§ Det ska vara god marginal till 50 personer (dvs inklusive funktionärer och
familjemedlemmar)
• Kommentar: Enligt SKK chat ”Fråga SKK om klubbrelaterad
verksamhet från 1 juni” så är det OK att ha FM och EM-grupp för att
dela upp en tävling i mindre grupper.
o Verksamheten ska företrädelsevis utföras utomhus och ha regional prägel dvs inga
tillresande från andra delar av landet.
§ Kommentar: Om tävlingen innehåller inomhusmoment bör en stor lokal
användas som gör att tillräckligt avstånd finns mellan tävlande och
domare/funktionärer.
§ Kommentar: Domare, funktionärer och tävlande bör alltså alla komma från
den region där arrangemanget anordnas. SKK CS kommer att utfärda en
generell policy hur tävlande från regionen ges företräde.
§ Om SKK ändrar på definitionen av ”regional prägel” kan vi ändra detta.
o FHM rekommendationer ska följas vilket innebär att personer i riskgrupp inte ska
deltaga (gäller även funktionärer), avstånd ska hållas mellan deltagarna,
förutsättning för god handhygien ska finnas
o Deltagarantalet begränsas
o Inga nationella mästerskap
Svenska Brukshundklubben har gått ut med information om att de följer SKK:s beslut
(https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/).
SM
o Kvalperioden för SM 2021 börjar 2020-07-01.
o Beslut att starten för kvalperioden skjuts på obestämd framtiden.
o Beslut att reglerna för kvalificering till SM 2021 ses över när restriktioner för tävling
upphävs helt.
Doftprov
o Doftprov har en regional prägel och bör kunna genomföras med rekommendation
om att provet hålls utomhus.
o Beslut att tillåta doftprov som följer SKK:s riktlinjer.
Inofficiella tävlingar
o Inofficiella tävlingar har en regional prägel och bör kunna genomföras med stora
lokaler för inomhussök.
o Beslut att tillåta inofficiella tävlingar som följer SKK:s riktlinjer.
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Officiella tävlingar
o Officiella tävlingar kan genomföras om SKK:s riktlinjer följs dvs med en regional
prägel samt med stora lokaler för inomhussök.
o Konsekvensanalys
§ Några regioner kommer inte kunna arrangera tävlingar då det saknas
domare.
§ Många arrangörer kommer bli tvungna att leta nya domare då de i många
fall inte kommer från den region där tävlingen arrangeras. Troligen kommer
många tävlingar därför ställas in.
§ Domare kommer inte att vilja döma i dagsläget (och det behöver de inte
heller)
§ Det kommer att uppfattas som orättvist att inte alla får möjligheten att tävla
med avseende på ålder och region.
o Beslut att tillåta officiella tävlingar som följer SKK:s riktlinjer.
o Beslut att tills vidare inte tillåta tävlingar i TEM Inomhus.
o Beslut att tillåta arrangör att ställa in tävling som är planerad från 2020-06-01 t.o.m
2020-08-31 och behålla sin anmälningsavgift.
o Beslut att tillåta arrangör att flytta tävling som är planerad från 2020-06-01 t.o.m
2020-08-31.
o Beslut att tillåta arrangör att ändra tävlingsform för tävling som är planerad från
2020-06-01 t.o.m 2020-08-31 och ej ännu öppen för anmälan.
o Beslut att SNWK tar fram egna riktlinjer för genomförande av doftprov, tävling och
certifiering. Lena Ö tar fram i samarbete med Tävlingskommittén.
Certifieringar/valideringar
o Två certifieringar uppskjutna under våren och två planerade i juni.
o Beslut att tillåta certifieringar som följer SKK:s riktlinjer.
Skrivelse angående ansökningstid till officiella tävlingar
o Önskemål från arrangör i skrivelse att korta ner ansökningstiden från 3 månader till
4-6 veckor.
o Idag har vi en ansökningstid på 3 månader som fördelas enligt nedan:
1. Anmälan – dag 0
2. Betalning SNWK tillhanda – senast dag 10
3. Handläggningstid kansli – upp till 4 veckor
4. Anmälan ska ligga ute i Kalendern minst 4 veckor innan anmälan öppnar (28
dagar)
5. Anmälan ska vara öppen minst 10 dagar
6. Anmälan ska stänga minst 15 dagar före tävlingsdatum så att eventuella
reserver får meddelade om detta senast 14 dagar före tävlingsdatum (enligt
regelverket)
o Punkt 4-6 innebär 53 dagar. Att tillfälligt korta ner ansökningstiden skulle innebära
att snwktavling skulle behöva programmeras om då dessa tidpunkter finns inne i
anmälningsfunktionen. Alternativt att kansliet skulle behöva justera datum manuellt.
o De tider som skulle kunna kortas ner:
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Betalningstiden (många arrangörer har nog innestående anmälningsavgifter)
Tiden anmälan ligger i kalendern innan anmälan öppnar (förutsätter att
Slumpmässig platstilldelning är vald)
o Det ser svårt ut att få ner anmälningstiden till kortare än 2 månader.
o Beslut att inte tillfälligt förkorta av ansökningstiden.
SNWKtavling.se
o För att underlätta för arrangör att bara få in regionala ekipage på tävling läggs en
funktion till i snwktavling där ekipaget får välja sin hemmaregion (exempelvis
Västmanland) och arrangemanget får kopplas till en region.
o Vid tilldelning av platser tilldelas i första hand prioriteras regionala ekipage och i
andra hand efter klubbtillhörighet (som idag).
o Att koppla region till tävling kan även användas i förlängningen för att lättare hitta
regionala tävlingar (en filtreringsfunktion) men det är inte prioritet just nu.
o Beslut att utöka snwktavling med en funktion att koppla ekipage respektive
arrangemang till en region och ändra platstilldelningen att prioritera region först och
sedan klubbtillhörighet.
§
§

•

§9 Skrivelser
• Från SKK CS: Protokollsutdrag från CS möte 4-2020 med uppdatering gällande verksamhet
från den 1 juni.
• Från SKK PtK: Protokollsutdrag från PtK möte 1-2020 gällande SBK yttrande om SNWK
skrivelse. SBK:s yttrande bifogat.
• Från SKK: Information gällande utställningar online.
• Skrivelse från domare med önskemål att SNWK ställer in alla tävlingar.
• Skrivelse från domare/tävlande med synpunkter på hur tävlingar kan genomföras på ett så
säkert sätt i COVID-19-situationen.
• Skrivelse från arrangör med önskemål att korta ner ansökningstiden till tävling till 4-6 veckor
(behandlades under §8). Lena Ö besvarar.
§10 Åtgärdslista
Punkten bordläggs pga tidsbrist.

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-03-30

17

6

Marie B

2020-04-09

19

5

Marie F

2020-04-09

19

5

Lena Ö

Maila ut information om
slopat krav på antal
dömningar 2020 till
tävlingsdomare samt
doftprovsdomare
Behandla remissen från
2020-06-30
SBK gällande regelverk
specialsök
Skicka remissvar till SBK 2020-09-01
gällande regelverk
specialsök
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2020-04-20

20

5

Lena Ö

2020-04-20

20

5

Lena A

2020-04-20

20

5

Marie B

Informera om att
uppdatera e-postadresser inför årsmötet
innan 3/5.
Uppdatera budget 2020
inför årsmötet
Publicera den
uppdaterade
arrangörsmanualen

Snarast

Klart

Snarast
Snarast

Klart

§11 Övriga frågor
• Inga övriga frågor
§12 Nästa möte
Nästa möte inom kort. Datum och tid bestäms i Facebook-gruppen.
§13 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Åtgärdslista - Extra styrelsemöten (nya punkter från detta möte)

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-05-11

21

8

Lena Ö

2020-05-11

21

8

Lena Ö

2020-05-11

21

9

Lena Ö

Ta fram riktlinjer för
doftprov, tävling och
certifiering från 1/6
Kontakta Michael F
angående ny funktion i
snwktavling för
regionstillhörighet
Besvara skrivelse
gällande att korta av
ansökningstid till tävling

_______________________________
Ordförande David Svennelid

Klart datum Status
Snarast
Snarast

Snarast

____________________________
Justerare Lena Andreasson

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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