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Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte 2020:2
Datum: 2020-06-11 Tid: 19:00-21:15
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
Närvarande: Ordförande Mats Hedlund
Vice ordförande Emma Wallin
Sekreterare Lena Östman
Ledamot Per-Arne Bergström
Ledamot Örjan Björklund
Ledamot Camilla Fagervall
Ledamot Christina Ling Larsson
Ledamot Kristina Westerlind
Suppleant 1 Birgitta (”Bibbi”) Sondell (ersätter Susanne Lindros from §5)
Suppleant 4 Anna Jönsson (ersätter Susanne Lindros tom §4)
Meddelat förhinder: Kassör Susanne Lindros, Suppleant 2 Joakim Nordberg
Frånvarande: Suppleant 3 Sara Dewall
§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. Per-Arne valdes att justera protokollet.
§4




Föregående protokoll
Protokoll från möte 22 justerat via e-post men ej ännu upplagt på hemsidan.
Protokoll från Årsmötet ej justerat ännu.
Protokoll från möte 2020-1, konstituerande möte justerat men ej ännu upplagt på hemsidan.
Inväntar årsmötesprotokollet.

§5 Personliga presentationer
 Styrelsen presenterade sig kort för varandra.
§6 Ekonomi
 Nya stadgar ska lämnas in till banken. Eventuellt behöver de signeras. Mats och Susanne
kontrollerar med banken vad som krävs.
 Föreningens faktureringsadress ändras till Susannes adress.
 Förslag att använda digital underskrift via min.ebox.nu för styrelseprotokoll.
 Nytt avtal ska skrivas med Emma på kansliet. Kristina W tar fram ett beslutsunderlag.
 Nya kassören Susanne behöver en scanner för att kunna utföra sitt jobb.
 Susanne informerar i Facebook-gruppen om befintliga attestregler.
Beslut att använda min.ebox.nu för digitala underskrifter.
Beslut att Susanne kan köpa in en scanner för max 2000 kr.
Beslut att fastställa befintliga attestregler.
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§7 Tävling och arrangemang under COVID-19
 SKK beslutade vid CS-möte 2020-06-09: Även om Folkhälsomyndigheten har justerat sina
rekommendationer gällande resor inom landet ser inte CS att resor till utställningar, prov,
tävlingar och beskrivningar i andra delar av landet i dagsläget är nödvändiga. Därför står CS
kvar vid sin strikta inställning till dessa resor. Detta bland annat utifrån att många aktiva
tillhör olika riskgrupper. CS anser att olika typer av uppfinningsrika lösningar för att kunna
genomföra verksamheter ska undvikas. En utställning, tävling, prov eller beskrivning är att
anse som en offentlig tillställning och tillämpningen ska vara att det totala antalet personer
som närvarar vid tillställningen inte får överskrida 50 personer. Detta oavsett om alla
personer är där samtidigt eller inte.
 SNWK behöver förtydliga även att på hela evenemanget inte får vara totalt fler än 50
personer under hela dagen. Lena uppdaterar hemsidan.
 Domarkommittén föreslår att domarutbildningen som var planerad under våren 2020 ställs
in och att alla som antogs på denna utbildning erbjuds plats på kommande utbildning
(preliminärt hösten 2020).
 Domarkonferensen planerad till november. Domarkommittén föreslår att flytta konferensen
om restriktionen på 50 personer och resor ligger fast men i dagsläget behövs inget beslut
utan vi kan avvakta och se hur det utvecklar sig. Nytt förslag är att lägga domarkonferensen
kvartal 1 2021.
Beslut att SNWK följer SKK:s riktlinjer gällande resande dvs max 2 timmar till tävlingsplatsen.
Beslut att ställa in NW1 domarutbildningen som skulle genomförts våren 2020. Alla antagna på
den inställda utbildningen erbjuds platser på nästa domarutbildning, preliminärt hösten 2020.
§8 Uppgradering av webhotellet
 snwktavling.se ska flyttas till Webhotellet Oderland och i samband med detta
uppgraderar vi vårt webhotell.
 För att kunna flytta behöver snwktavling.se stängas ner en dag.
 Michael Fredriksson förslår att vi flyttar den 25 juni. Den dagen är det inga tävlingar som
hålls och varken anmälningar som stänger eller öppnar.
Beslut att uppdatera webhotellet Oderland för att genomföra flytten.
§9 Mall för beslutsunderlag
 Mats presenterar en tanke för hur vi skriver beslutsunderlag till styrelsemötena. Örjan tar
fram förslag på mall(ar).
§10 E-postadresser
 Susanne har tagit fram SNWK e-postadresser till nya styrelsen.
§11 Intern kommunikation arbetsplattform
 Diskussion om hur vi ska jobba digitalt. Ett förslag som SKK erbjuder via ramavtal är Reduca.
Örjan tar fram underlag för beslut.
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§12 Kommittéer och arbetsgrupper
 Diskussion om hur styrelsen och kommittéerna/arbetsgrupperna ska samarbeta.
 Mats lägger ut ett underlag på hur kommittéerna är organiserade idag.
 Samtliga styrelsemedlemmar ska lämna önskemål till ordförande till nästa möte vilken
kommitté man vill arbeta i, prioritering 1-3.
§13 Redovisning status regelrevideringen
 P-A redovisar status på regelrevideringen. Utkast 1 till styrelsen inom kort som ska ut på
remiss inom SKK-organisation under sensommaren 2020.
§14 SNWK grupper på Facebook
 SNWK officiella grupper för kommittéer ska ha enhetlig benämning. Camilla inventerar vilka
grupper vi har idag.
§15 Mötesplan
 Mats presenterar en mötesplan för resten av året.
Beslut att fastställa den presenterade mötesplanen.
§16 Skrivelser
 Från SKK: Inbjuder till Nominering till SKK förtjänsttecken samt Hamiltonplaketten.
Nomineringar får endast lämnas av läns- eller specialklubb, verksamhetsklubb samt Sveriges
Hundungdom. SNWK får därmed inte lämna in nomineringar.
 Från SKK CS: Information till SKK:s klubbar efter CS möte 9 juni.
§17 Åtgärdslista

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

Klart datum Status

2020-01-26

13

8

Lena Ö

2020-07-01

2020-04-09

19

5

Marie F

2020-04-09

19

5

Lena Ö

2020-04-20

20

6

David

Bevaka att DK ansöker
om bidrag för konferens
2022
Behandla remissen från
SBK gällande regelverk
specialsök
Skicka remissvar till SBK
gällande regelverk
specialsök
Besvara skrivelse från
medlem
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Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
§18 Övriga frågor
 Förslag på att föra loggbok över nerlagd tid på styrelsearbete.
§19 Nästa möte
Nästa möte 2020-06-18 klockan 19-21 via GotoMeeting.
§20 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Åtgärdslista - Nya punkter från detta möte

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

Klart datum Status

2020-01-26

13

8

Lena Ö

2020-07-01

2020-06-11

2

5

Mats &
Susanne

2020-06-11

2

5

Kristina W

2020-06-11

2

7

Lena

2020-06-11

2

9

Örjan

2020-06-11

2

11

Örjan

2020-06-11

2

12

Samtliga

2020-06-11

2

14

Camilla

Skicka in SNWK
bidragsansökan för
domarkonferens 2022
Kontrollera med banken
om stadgarna behöver
vara signerade
Ta fram underlag för
nytt avtal med kansliet
Informera om SNWKs
beslut gällande resor.
Förtydliga max. 50
personer/totalt på
tävling.
Ta fram förslag på mall
för beslutsunderlag
Ta fram beslutsunderlag
för val av digital
plattform för
styrelsearbete
Skicka in till Mats
vilken/vilka kommittéer
som man vill deltaga i
Inventera vilka officiella
Facebook-grupper
SNWK har

_______________________________
Ordförande Mats Hedlund
______________________________
Sekreterare Lena Östman
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Snarast

2020-06-11

____________________________
Justerare Per-Arne Bergström
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