Svenska Nose Work Klubben
Protokoll Extra styrelsemöte 22
Datum: 2020-05-25 Tid: 19:30-20:30
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
Närvarande: Ordförande David Svennelid
Vice ordförande Marie Fogelquist
Kassör Lena Andreasson
Sekreterare Lena Östman
Ledamot Christina Ling Larsson
Meddelat förhinder: Ledamot Maria (Mia) Schyberg, Ledamot Susanne Lindros
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 F valdes att justera protokollet.
§4 Föregående protokoll
Protokoll från möte 21 justerat och upplagt på hemsidan.
§5 Årsmöte 2020
 Årsmötet genomförs digitalt mellan 2020-05-28 och 2020-06-07.
 Kallelse gick ut på hemsida och Facebook 2020-05-18 och skickades ut med medlemsbrev
samma dag.
 Årsmötet är helt färdigt i VoteIT och slutgranskas av SKK Föreningskommitté (FK)
 Användarna bjuds in senare ikväll till mötet med ett följebrev via medlemsbrevet.
§6 Nose work arrangemang (tävlingar och doftprov) och COVID-19
 I samband med att tävlingsverksamheten startar upp i juni har styrelsen fått frågan om det
kan vara acceptabelt att tillfälligt ta bort kravet att SNWK arrangör ska ha datum på
rosetter/priser för att slippa kasta bort dessa i samband med tävlingar som flyttats pga
COVID-19. På mötet diskuterades det även om detta krav skulle tas bort permanent.
 Efter nya direktiv från regeringen/FHM och SKK gällande resande inrikes (”en bilresa på 1 till
2 timmar kan anses acceptabelt”) behövde vi se över vårt beslut från 2020-05-11 gällande
resor inom regionen som var den dåvarande riktlinjen från myndigheten och SKK gällande
resor.
 Tävlingskommittén har tagit fram och publicerat riktlinjer för hur Nose Work arrangemang
ska genomföras från 1 juni.
 Tävlingssystemet, snwktavling.se, har kompletterats med en funktion där tävlande får ange
om de bor i närområdet (max 2 timmars bilresa) när de anmäler till tävling och prov. Denna
information används sedan för prioritering vid platstilldelning och visas för arrangören inne
på arrangörssidorna. Arrangemang som redan låg öppen för anmälan du funktionen lades ut
(2020-05-22) använder inte denna funktion vid platstilldelning, i de fallen får arrangören
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hantera långväga ekipage manuellt. Lena Ö kompletterar med information hur detta görs
praktiskt.
AU-beslut 2020-05-11 att tillfälligt ta bort kravet att SNWK arrangör ska ha datum för tävlingen på
rosetter/priser.
AU-beslut 2020-05-20 att SNWK följer myndighetens och SKK:s riktlinjer gällande resa inrikes att
acceptera resor max 2 timmars med bil från arrangemanget. Den tidigare riktlinjen som gällde
inom regionen ersätts därmed.
Beslut att ta permanent bort kravet att SNWK arrangör ska ha datum för tävlingen på
rosetter/priser.
§7 Skrivelser
 Från SBK: inbjudan till utmaning att träna på distans ”Upp och hoppa”.
 Från SKK CS: Information om Generell dispens som innebär att SNWK har mandat att besluta
om de begränsningsregler som behövs för att verksamheten ska kunna genomföras i enlighet
med de direktiv som SKK/CS har utfärdat den 29 april 2020.
 Från SKK CS: Protokollsutdrag från möte nr 4 – 2020 med beslut att bordlägga frågan SNWK
skrivelse gällande SBKs Kongsök till SKK CS nästa möte i juni.
 Från SKK CS: Ny skrivning angående resor inrikes: ”Undvik resor till andra delar av landet. En
bilresa på en till två timmar är ett riktmärke för vilka inrikes bilresor som kan anses
godtagbara.”
 Från SKK CS: Protokoll från möte nr 4 - 2020
§8 Flytt av snwktavling.se
Önskemål från Michael Fredriksson att flytta SNWK tävlingssystem, snwktavling.se, från hans eget
webhotell.
AU-beslut 2020-05-12 att flytta snwktavling.se till webbhotellet Oderland där klubbens övriga
hemsidor finns. Susanne L driver frågan.
§9 Specialsök/Kong vs Nose Work
 SBK:s arbetsgrupp har bjudit in SNWK till samtal och möjlighet att ställa frågor. Marie F
ansvarar tillsammans med arbetsgruppen för Specialsök/Kongsök vs Nose Work.
 Möte planerat med SBK i början av juni (efter avslutat årsmöte). Från SNWK deltar Marie F,
Christina L, Maria Edelton samt nyvalda ordföranden.
§10 Anmälan om olämpligt beteende
En anmälan om olämpligt beteende (person) har inkommit. TK kontaktar den anmälda personen
för yttrande.
§11 Förslag på ny certifierare
Marie F presenterade ett förslag på ny aspirant att bli certifierare, Karina M. Nielsen.
Beslut att Karina M. Nielsen antas som aspirant till att bli certifierare.
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§12 Åtgärdslista

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

Klart datum Status

2020-01-26

13

8

Lena Ö

2020-07-01

Pågår

2020-03-30

17

6

Marie B

Snarast

Utgår

2020-04-09

19

5

Marie F

2020-04-09

19

5

Lena Ö

2020-04-20

20

5

Lena Ö

2020-04-20

20

5

Lena A

2020-04-20

20

5

Marie B

2020-04-20

20

6

David

2020-05-11

21

8

Lena Ö

2020-05-11

21

8

Lena Ö

2020-05-11

21

9

Lena Ö

Bevaka att DK ansöker
om bidrag för konferens
2022
Maila ut information om
slopat krav på antal
dömningar 2020 till
tävlingsdomare samt
doftprovsdomare
Behandla remissen från
SBK gällande regelverk
specialsök
Skicka remissvar till SBK
gällande regelverk
specialsök
Informera om att
uppdatera e-postadresser inför årsmötet
innan 3/5.
Uppdatera budget 2020
inför årsmötet
Publicera den
uppdaterade
arrangörsmanualen
Besvara skrivelse från
medlem
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
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2020-06-30
2020-09-01
Snarast

Klart

Snarast

Klart

Snarast

Klart

Snarast
Snarast

Klart

Snarast

Klart

Snarast

Klart
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§13 Övriga frågor
 Diskussion gällande domarkläder. Några storlekar har blivit fel och några kompletteringsköp
behövs. Christina hanterar.
 SNWK har många följare på vår Facebooksida, diskussion om hur vi kan marknadsföra oss
mer där.
§14 Nästa möte
Nästa möte inom kort. Datum och tid bestäms i Facebook-gruppen.
§15 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Åtgärdslista - Extra styrelsemöten (nya punkter från detta möte)

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-05-25

22

6

Lena Ö

2020-05-25

22

6

Lena Ö

2020-05-25

22

8

Susanne

2020-05-25

22

10

Lena Ö

2020-05-25

22

12

Lena A

2020-05-25

22

13

Christina

Komplettera hemsidan
med information om hur
arrangören hanterar
ekipage som inte
kommer från
närområdet
Uppdatera instruktion
gällande SNWK
anordnare och datum på
priser/rosetter
Driv flytten av
snwktavling till Oderland
Kontakta anmäld person
för yttrande
Ta fram kostnad för
Domarkonferens 2019
som underlag för att
ansöka om bidrag för DK
2022
Komplettera
domarkläder

_______________________________
Ordförande David Svennelid

Klart datum Status
Snarast

Snarast

Snarast
Snarast
Snarast

Snarast

____________________________
Justerare Marie Fogelquist

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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