Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte 2020:4
Datum: 2020-06-25 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 t.om §12 (ersätter Susanne Lindros t.om §11)
Suppleant 2 Joakim Nordberg (ersätter Susanne Lindros fr.om §12)
Suppleant 3 Sara Dewall
Meddelat förhinder: Kassör Susanne Lindros, Suppleant 4 Anna Jönsson
Frånvarande: §1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§3 Val av protokollförare samt justerare
Lena valdes till mötessekreterare. Camilla valdes att justera protokollet.
§4






Föregående protokoll
Protokoll från möte 22 justerat via e-post och upplagt på hemsidan.
Protokoll från Årsmötet justerat och upplagt på hemsidan.
Protokoll från möte 2020-1, konstituerande möte justerat och upplagt på hemsidan.
Protokoll från möte 2020-2 justerat och upplagt på hemsidan.
Protokoll från möte 2020-3 justerat men ännu ej upplagt på hemsidan.

§5 Åtgärdslista

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-04-09

19

5

Christina L

2020-04-09

19

5

Lena

2020-06-11

2

5

Kristina W

Behandla remissen från
SBK gällande regelverk
specialsök
Skicka remissvar till SBK
gällande regelverk
specialsök
Ta fram underlag för
nytt avtal med kansliet
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2020-06-18

3

6

Lena

2020-06-18

3

9

Kristina W

2020-06-18

3

10

Lena

2020-06-18

3

10

Camilla

2020-06-18

3

12

Mats

2020-06-18

3

14

Alla

2020-06-18

3

14

P-A,
Camilla &
Emma

2020-06-18

3

14

Mats

2020-06-18

3

14

Lena

Besvara skrivelse från
SKK gällande
regelrevidering
Boka en demo av
Reduca
Lägg in hela styrelsen
som admin på SNWK
publika FB-sida
Inventera FB-grupperna,
vilka är admin i
respektive grupp
Ge Emma på kansliet
uppdrag att inventera
förrådet
Inventera den
kommitté/arbetsgrupp
som du är tilldelad för
redovisning på möte 4
Ta fram en
arbetsbeskrivning för
styrelsemedlemmen i
kommitté/arbetsgrupp
Skriv ihop en ”annons”
för att få in nya personer
i kommittéer och
arbetsgrupper
Lägg ut Mats annons när
den är klar

2020-06-30

Klart

2020-06-25

Klart
Klart
Pågår
Klart

2020-06-25

2020-07-09

Klart

Klart

§6 Skrivelser
a) Från SKK: Uppdaterat uttalande gällande restriktioner kring COVID-19.
§7 Ekonomi
a) Susanne har delgivit styrelsen Grant Thornton hantering av SNWK ärenden under v 29-32:
a. Leverantörsfakturor blir betalda som vanligt.
b. Ingen fakturering av tävling och doftprov vecka 29-30.
c. Utbetalning av domararvoden och ersättningar som vanligt.
b) Uppdatering av SNWK kontaktpersoner hos banken pågår.
c) Susanne har delgivit styrelsen budgeten för 2020.
§8 Uppgradering av webhotellet
 Ändring av tidigare datum. snwktavling flyttar 30 juni och är då avstängd under dagen.
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§9 Intern kommunikation arbetsplattform
 Kristina W har genomfört en demo för att titta på Reduca. Portalen hanterar bland annat
avtal, kalender, dokument, chatt, meddelanden, projekt (åtgärdslista), e-signering, register,
och arkivering.
Beslut att beställa ett 6-månaders provabonnemang på Reduca. Örjan beställer.
§10 Kansliet
a) Diskussion om behov av vikarie när Emma har semester vecka 28-31.
b) Inventering förråd
 Emma ges i uppdrag att inventera SNWK förråd.
c) Nycklar till förråd
 Lena har en nyckel (Marie Bankheds gamla)
 Emma har en nyckel
d) Rutiner för att godkänna om Emma behöver jobba mer än avtalad tid.
e) Kristina W jobb att se över avtalet med Emma pågår.
Beslut att inte tillsätta någon vikarie när Emma har semester vecka 28-31.
Beslut att Emma inventerar förrådet senast 30/9.
Beslut att Emma behåller sin nyckel till förrådet.
Beslut att Emma vid behov stämmer av med ordföranden eller vice ordföranden om hon tillfälligt
behöver jobba mer än tidigare avtalad tid.
§11 Tävling och arrangemang under COVID-19
a) Beslut som konsekvens av SKKs justerade uttalande gällande funktionärer i riskgrupp.
b) Beslut som konsekvens av SKKs justerade uttalande gällande resande.
Beslut att SNWK följer SKKs formulering gällande funktionärer i riskgrupp.
Beslut att SNWK följer SKKs formulering gällande resande. P-A kontaktar Adam för att informera
domarna.
Beslut att SNWK har kvar förtur för närboende ekipage i snwktavling.se. Definitionen av
kryssrutan för Närboende justeras till ”Jag bor nära (inom 2 timmars bilfärd eller inom samma
region)”. Lena kontaktar Micke att ändra.
Lena uppdaterar hemsidan med nya riktlinjerna.
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§12 Kommittéer och arbetsgrupper
 Styrelsemedlemmarna har inventerat den grupp man ansvarar för och redovisar.
o Per-Arne
 Domarkommittén. Gruppen är aktiv och jobbar just nu med planering av
domarutbildning och domarkonferensen.
 Regelrevideringsgruppen. Gruppen är aktiv och jobbar med att ta fram ett
nytt utkast till regelverk.
o Christina L
 Arbetsgruppen för Nose Work vs Kong. Gruppen är aktiv.
o Örjan
 PR- & kommunikation. Ingen uppdatering ännu.
o Jocke
 Tävlingskommittén. Ingen uppdatering ännu.
o Camilla
 Instruktörskommittén. Liten grupp som just nu inte är så aktiv.
o Sara
 Medlemskommittén. Kommittén har stått stilla ganska länge. En av de
tidigare medlemmarna är intresserad av att vara med i fortsättningen.
 Arbetsgruppen för tillgänglighet. Fyra medlemmar idag. Önskemål om att
ombilda till en kommitté.
 De som inte redovisat idag skickar underlag till Mats senast söndag 28/6.
§13 Regelrevideringen
 Regelrevideringsgruppen har lämnat in Utkast 1 till nytt regelverk till styrelsen. Om styrelsen
godkänner utkastet kommer det gå ut på remiss 2 till alla SKK-anslutna klubbar.
Återremiss för beslut på nästa möte. Styrelsen önskar få se utkastet med ändringsmarkeringar.
§14 Västar
 Mats har blivit kontaktad av en medlem som undrar om SNWK är intresserade av att utveckla
den perfekta hundträningsvästen.
Beslut att tacka nej till erbjudandet att utveckla en hundträningsväst. Mats återkopplar.
§15 Möte med SBK gällande Specialsök
 Arbetsgruppen för Nose Work vs SBK Specialsök har haft möte med SBK där syftet var att
identifiera synen på likheter och olikheter kring Nose Work och den tänkta sporten
Specialsök. Mats deltog på mötet.
 Nytt möte inom 2 veckor.

Svenska Nose Work Klubben
styrelsen@snwk.se
Sida 4 av 7

Organisationsnummer: 802488-9340
Bankgiro: 548-0249
Hemsida: http://www.snwk.se

Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte 2020:4
Datum: 2020-06-25 Tid: 19:00-21:15
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
§16 Hantering av Anmälan för Olämpligt uppförande (människa)
 Diskussion om vilka rutiner SNWK ska ha för att hantera anmälningar av typ Olämpligt
uppförande (gällande människa)
 Hur ska förvaring av dokumentation av känslig information ske.
Beslut att Tävlingskommittén hanterar Anmälan olämpligt uppförande och informerar styrelsen. I
de fall TK kommer fram till att beslutet blir Avstängning, Avauktorisation eller Till SKK
disciplinnämnd ska beslutet förankras med styrelsen.
Tydliga riktlinjer hur anmälan av Olämpligt uppförande ska bedömas bör tas fram. Frågan
bordläggs.
Frågan om hur anmälan/beslut ska arkiveras bordläggs till dess att beslut om digital
mötesplattform fattats.
§17 Åtgärdslista med uppdrag från årsmötet

#

Paragraf

Uppdrag

1

§12.1

2

§12.1

3

§18.1

Tillsätta en kommitté med
det uttalade syftet att
kartlägga vad som behöver
göras för att antalet
tävlingstillfällen bättre ska
stämma med efterfrågan.
Gällande regelrevideringen:
läggs till något om hur
förslagen skall gå på remiss
till, eller åtminstone delges,
medlemmarna under
arbetets gång. Dessutom bör
"arbetsgruppen" för detta,
som nu nämns under
Domarkommittén, bättre
specificeras.
Varje styrelsemötes längd
Lena
ska noteras i protokollet.

4

§18.1

5

§18.2

Görs redan. Ingen
extra åtgärd behövs
nu.

Status

Klart

Sätta samman en utredning
om arvoden/ersättningar för
förtroendevalda och domare
under 2020.
Marie F utnämnd till
hedersmedlem.
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6

§18.3

7

§18.4

8

§18.8

9

§18.12

10 §18.14
11 §18.15
12 §18.15

13 §18.16

Se över möjligheten att
korta av ansökningstiden för
tävling.
Se över möjligheten att
korta av ansökningstiden för
tävling.
SNWK tillåter att en och
samma person kan vara TL
och TS på tävling.
Se över domararvoden och
ersättningar
Städa upp hemsidan och
införa en sida som samlar
nya beslut gällande tävlingar
Jobba för att ha digitala
årsmöten om SKK beslutar
att det är OK
Under hösten ge
medlemskommittén
uppdrag att inventera var
tidigare årsmöten varit
förlagda och med det göra
en planering för 2021-23 års
möten.
Tillsätta en grupp som gör
en utredning av möjligheten
att införa ett
betalningssystem för
anmälningsavgifter till
doftprov och tävling.

Beslut att lägga åtgärdslistan från årsmötet i Reduca-plattformen.
§18 SKK kurs i föreningskunskap
 SKK distanskurs i Föreningskunskap börjar nästa omgång 2 september.
 Kostnad 950 kr/person.
Beslut att alla i styrelsen som inte gått kursen går den under 2020. Christina kollar med SKK om
det finns platser för alla.
§19 Blankett för nyckelkvittens
 Susanne har tagit fram en blankett för nyckelkvittens.
Beslut att godkänna SNWK blankett för nyckelkvittens.
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§20 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§21 Nästa möte
Nästa möte 2020-07-02 klockan 19-21 via GotoMeeting.
§22 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Åtgärdslista - Nya punkter från detta möte

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-06-25

4

9

Örjan

2020-06-25

4

11

P-A

2020-06-25

4

11

Lena

2020-06-25

4

11

Lena

2020-06-25

4

13

P-A

2020-06-25

4

14

Mats

2020-06-25

4

16

2020-06-25

4

16

Påbörja
provabonnemang på
Reduca
Be Adam skriva inlägg till
domarna gällande resor
Lägg ut nya riktlinjer för
tävling/COVID-19
Be Micke ändra
formuleringen för
närboende på
snwktavling
Lägg upp
regeldokumentet med
ändringar
färgmarkerade
Återkoppla till medlem
gällande träningsvästar
Ta fram riktlinjer hur
Olämpligt beteende ska
bedömas
Besluta hur känsliga
dokument ska arkiveras

_______________________________
Ordförande Mats Hedlund

Klart datum Status
Snarast
Snarast
Snarast
Snarast

Snarast

Snarast

____________________________
Justerare Camilla Fagervall

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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