Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte 2020:14
Datum: 2020-10-22 Tid: 19:00-21:10
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
Närvarande: Vice ordförande Emma Wallin
Sekreterare Lena Östman
Kassör Susanne Lindros
Ledamot Per-Arne Bergström
Ledamot Örjan Björklund
Ledamot Camilla Fagervall
Ledamot Kristina Westerlind
Suppleant 1 Birgitta (”Bibbi”) Sondell (ersätter Mats Hedlund)
Suppleant 2 Joakim Nordberg (ersätter Christina Ling Larsson)
Meddelat förhinder: Ordförande Mats Hedlund, Ledamot Christina Ling Larsson, Suppleant 3 Sara
Dewall, Suppleant 4 Anna Jönsson
Frånvarande: §1 Mötets öppnande
Vice 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 2020-13 justerat och upplagt på hemsidan.
§5 Åtgärdslista

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-07-09

6

10

Örjan (PR)

2020-08-13

9

6

Per-Arne

2020-08-13

9

7

Anna
Emma

2020-08-27

10

10

Örjan

2020-08-27

10

10

Örjan

2020-08-27

10

10

Lena

Ta fram förslag till en
grafisk profil för SNWK
Lämna ett svar på SKK
remiss gällande
Allmänna Regler
Ge Utb.kommittén i
uppdrag att se över DPdelen av
instruktörsutbildningen
Skapa autosvar på alla
kommittéers mailbox
Arkivera mailen från
gamla
Medlemskommittén
Uppdatera hemsida
med nya kommittéer
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Klart datum Status
2020-07-30 Pågår
2020-11-05
2020-11-05

Klar, SNWK
har inga
synpunkter
Pågår

Klart
Pågår
Pågår
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2020-09-10

11

12

Joakim

2020-10-08

13

7b

Susanne

2020-10-08

13

7c

Lena

2020-10-08

13

7d

Mats

2020-10-08

13

7d

Mats

2020-10-08

13

9

Mats

2020-10-08

13

9

Mats

2020-10-08

13

12

Mats

2020-10-08

13

12

Mats

2020-10-08

13

15

Lena

2020-10-08

13

17

Jocke

2020-10-08

13

18

Örjan

2020-10-08

13

19

Lena
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Hantera TK-ärende
gällande klagomål från
tävlande
Omformulera
uppdaterade
policydokumentet för
attestering
Uppdatera hemsidan
med nya principen för
fakturering av validering
Ta fram förslag till
policy vad som ska ingå i
kommittéernas utgifter
Ta fram förslag vilka
aktiviteter som ska ingå
i kommittéernas budget
Stäm av SKK
avtalsförslag med
Kristina W
Skicka in uppdaterat
avtalsförslag till SKK
Kontakta SKK och
informera om förfrågan
från Nose Work Finland
Återkoppla till Nose
Work Finland
Uppdatera hemsidan
med Emma som tf
mentor i UK
Ta in remissynpunkt
från TK gällande
inkommet ärende
(dispens TL/domare
samma)
Aktivera
medlem@snwk.se och
lägg in hänvisning
(autosvar) till
pr@snwk.se
Besvara skrivelse
gällande anordnare

Snarast

Pågår

2020-10-22

Klart

Snarast

Klart

Snarast

Klart
Pågår
Pågår

Snarast

Klart

2020-10-22

Pågår

Snarast

Klart

Snarast

Klart
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§6 Skrivelser
Inkommande
a. Från SKK: CS protokoll från möte 6-2020.
§7 Ekonomi
a. Susanne har tagit fram ett nytt förslag på uppdaterade attesteringsregler.
b. Susanne visade en uppföljning på kommittéernas budget och utfall.
c. Susanne har laddat upp ekonomisk rapport för september. Ekonomin är god.
Beslut att godkänna förslaget på uppdaterade attesteringsregler.
Emma laddar upp budgetfilen i kommittéernas samverkansgrupp.
§8 Externt lager TP Victory
 Budget- & avtalsgruppen har gått igenom de iakttagelser som revisorerna noterat vid
revision av verksamhetsåret 2019. En av iakttagelserna gäller externt lager hos TP Victory.
Noteringen påpekades även vid revision 2018.
 Lagret består av vävda märken i två storlekar, två sorters pins samt klistermärken.
 Förutom lagret hanterar TP Victory SNWK webbshop.
 Förslag att avveckla lagret samt omförhandla avtalet alternativt utreda om vi ska ha ett
nytt upplägg eller ny leverantör.
Beslut att avveckla externa lagret hos TP Victory och skriva av lagret i bokföringen.
Beslut att ge PR- och kommunikationskommittén i uppdrag att se över hur SNWK ska hantera
försäljning av profilprodukter till medlemmar.
Susanne kontaktar TP Victory för lagerstatus per 1 november samt tar diskussionen om hur SNWK
får ut sina saker för förvaring i SNWK förråd.
Kristina skriver uppdragsdokument till PR. Svar önskas senast 2020-12-07.
§9 Intäktsredovisning gällande tävling och doftprov
 Budget- & avtalsgruppen har gått igenom de iakttagelser som revisorerna noterat vid
revision av verksamhetsåret 2019. En av iakttagelserna gäller otydlighet inom vilka
tidsramar en arrangör måste inkomma med underlag för fakturering.
 Förslag att denna information läggs in i Arrangörsmanualen.
Beslut att Arrangörskommittén får i uppgift att ta fram ett förslag på förändring av
Arrangörsmanualen om inom vilken tid en arrangör bör redovisa tävlingen.
Kristina skriver uppdragsdokument till AK. Svar önskas senast 2020-11-23.
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§10 Hålltider inför årsmöte 2021
 Kristina W har tagit fram en tidsplan inför årsmöte 2021.
o 2020-12-30: Senast informera om att skicka in motioner.
o 2021-01-24: Kommittéernas budget-, verksamhetsberättelse samt
verksamhetsplan in.
o 2021-01-31: Styrelsen klar med budget och förvaltningsberättelse.
o 2021-01-31: Påminn om motioner.
o 2021-02-06: Sista dag för att lämna in motioner till årsmötet.
o 2021-02-15: Styrelsen klar med verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt
rapport över de uppdrag som årsmötet 2020 gav till styrelsen.
o 2021-02-17: Avlämna förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning till
revisorerna.
o 2021-02-24: Sista dag för kallelse till årsmöte.
o 2021-02-28: Påminn valberedningen om deras förslag till ny styrelse.
o 2021-03-06: Revisorernas sista svarsdatum.
o 2021-03-10: Senast valberedningens förslag till styrelsen.
o 2021-03-10: Behandling av inkomna motioner samt eventuella propositioner.
o 2021-03-12: Senast delge medlemmarna årsmöteshandlingarna.
o 2021-03-21: Årsmöte
Lena lägger in datumen i kalendern i Reduca.
§11 Remissvar från Tävlingskommittén
 TK har inkommit med remissvar gällande förslag från Tillgänglighetskommittén i skrivelse
från 2020-07-07 (från möte 2020-10)
 TK har besvarat fel frågor eftersom de fått fel underlag. Ärendes skickas på Återremiss.
Kristina skickar korrekt underlag till TK.
§12 Sårbarhet snwktavling.se
 Tävlingskommittén lyfter frågan om sårbarheten gällande snwktavling.se då det idag är
endast en person som kan systemet.
Örjan tar fram avtalet med supporten till nästa möte för vidare diskussion.
§13 Egenadministration för tävlande
 PR- och kommunikationskommittén anser att tävlande borde kunna göra viss egen
administration i SNWK tävling, exempelvis dra tillbaka sin anmälan innan anmälningstiden
gått ut.
Frågan skickas till TK för remiss.
Joakim skriver uppdragsmall till TK.
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§14 Förtydligande för tävlande
 PR- och kommunikationskommittén har förslag på punkter som bör förtydligas för
tävlande:
o respektera varandra, uppvärmningsdelen är endast till för en person
o respektera funktionärer och håll en god ton
o respektera regler om lottning av startnummer
o tävlingsavgifter, behöver förtydligas om att de inte betalas tillbaka om man har
roligare saker att göra även om det finns reserver tar massa tid och sitta med
detta
o klaga inte på priser, många priser kan komma från sponsorer vilket gör att man
tappar dessa
o meddela om du inte tänker medverka i tävlingen i god tid, gäller även om du har
veterinärintyg (så snart du varit hos veterinären, ej dagen innan)
Beslut att skicka punkterna vidare till Arrangörskommittén för kännedom och vid behov komma
med förslag till åtgärder.
Örjan skriver uppdragsmall till AK.
§15 Anordnare utan F-skatt
 Anordnaren blev avaktiverad pga avsaknad F-skatt har återkommit till kansliet med idéer
hur doftprovet ska kunna genomföras.
Beslut att anordnaren kvarstår som avaktiverad till dess att företaget är godkänt för F-skatt samt
moms. Ifall företagaren vill bli SNWK anordnare med ett annat företag än det nuvarande får detta
hanteras genom en ny ansökan.
§16 Ärende hänskjutet från utbildningskommittén
 Marie Fogelquist, Dala Hundservice, ansöker om att få anordna två
instruktörsutbildningar 2021.
 Normalt hanteras ansökningar om att hålla instruktörsutbildningar av
Utbildningskommittén men då Marie sitter med i kommittén hänskjuts beslutet till
styrelsen.
Beslut att godkänna Dala Hundservices ansökan om att hålla två instruktörsutbildningar 2021.
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§17 COVID-19 och tävling
 Tävlingskommittén har fått in reaktioner på att TEM Inomhus godkänts och legat i
kalendern. SNWK har inte tillåtit TEM Inomhus som tävlingsform sedan SKK tillät oss börja
tävla igen under COVID-19-pandemin.
 Diskussion om det finns anledning att ompröva beslut gällande TEM Inomhus.
Frågan skickas till TK för återremiss med önskemål om ett tydligare förslag på beslut samt även
inhämta synpunkter från SKK. Camilla och Per-Arne deltar inte i beslutet pga jäv.
Lena kontaktar TK.
§18 Friskvårdsbidrag för Nose Work?
 SBK har fått godkänt av Skatteverket att klassa två nya aktiviteter som Friskvårdsaktiviter.
Sedan tidigare var Agility godkänt, nu även Upp och Hoppa samt Bruksprov.
 Diskussion om SNWK ska driva att försöka få Nose Work att klassas som
Friskvårdsaktivitet.
Beslut att avvaktar SBKs arbete och ta upp frågan på nytt om de får flera grenar klassade som
Friskvårdsaktivitet.
§19 SNWK anordnare och Corona-krisen
 Anordnaren som valde att avbryta sitt samarbete med SNWK i samband med Coronakrisen har kontaktat styrelsen och vill återuppta sitt samarbete som anordnare åt SNWK.
Beslut att företagaren kan ansöka på nytt om att bli SNWK anordnare.
Lena besvarar skrivelsen.
§20 Övriga frågor
 Till nästa möte tar vi upp på dagordningen att gå igenom Projekten i Reduca (uppdragen
från årsmötet).
§21 Nästa möte
Nästa möte 2020-11-05 klockan 19-21 via GotoMeeting.
§22 Mötet avslutas
Vice ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Åtgärdslista - Nya punkter från detta möte

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

2020-10-22 14

7

Emma

2020-10-22 14

8

Susanne

2020-10-22 14

8

Kristina W

2020-10-22 14

9

Kristina W

2020-10-22 14

10

Lena

2020-10-22 14

11

Kristina W

2020-10-22 14

13

Joakim

2020-10-22 14

14

Örjan

2020-10-22 14

17

Lena

2020-10-22 14

19

Lena

2020-10-22 14

20

Lena

_______________________________
Vice ordförande Emma Wallin

Åtgärd

Klart datum Status

Dela budgetfilen med
kommittéerna
Kontakta TP Victory för
avveckling av lagret
Skriv uppdrag till PR
gällande SNWK
webshop
Skriv uppdrag till AK för
ett förtydligande i AM
gällande redovisning av
tävling
Lägg in tidplan inför
årsmöte i Reduca
kalender
Skicka korrekt underlag
till TK för remiss från AK.
Skriv uppdrag till TK
gällande förslag till egen
administration för
tävlande
Skriv uppdrag till AK
gällande förslag på
förtydligande för
tävlande
Återremittera fråga till
TK gällande sökområden
inomhus
Besvara skrivelse från
anordnare
Sätt upp ny punkt på
dagordningen att följa
upp projekten i Reduca

2020-11-08

____________________________
Justerare Camilla Fagervall

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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