Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte 2020:15
Datum: 2020-11-05 Tid: 19:00-21:45
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
Närvarande: Ordförande Mats Hedlund
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 Christina Ling Larsson) (t.o.m. §11b)
Suppleant 2 Joakim Nordberg (ersätter Christina Ling Larsson fr.o.m. §11b)
Suppleant 3 Sara Dewall
Meddelat förhinder: Ledamot Christina Ling Larsson, 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. Kristina W valdes att justera protokollet.
§4 Föregående protokoll
 Protokoll från möte 2020-14 justerat och upplagt på hemsidan.
§5 Åtgärdslista

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-07-09

6

10

Örjan (PR)

2020-08-13

9

7

Emma

2020-08-27

10

10

Örjan

2020-08-27

10

10

Lena

2020-09-10

11

12

Joakim

Ta fram förslag till en
grafisk profil för SNWK
Ge Utb.kommittén i
uppdrag att se över DPdelen av
instruktörsutbildningen
Arkivera mailen från
gamla
Medlemskommittén
Uppdatera hemsida
med nya kommittéer
Hantera TK-ärende
gällande klagomål från
tävlande
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Klart datum Status
2020-07-30 Pågår
2020-11-05

Klart

Klart
Klart

Snarast

Klart
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2020-10-08

13

7d

Mats

2020-10-08

13

7d

Mats

2020-10-08

13

9

Mats

2020-10-08

13

12

Mats

2020-10-08

13

12

Mats

2020-10-08

13

17

Jocke

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
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Ta fram förslag till
policy vad som ska ingå i
kommittéernas utgifter
Ta fram förslag vilka
aktiviteter som ska ingå
i kommittéernas budget
Skicka in uppdaterat
avtalsförslag till SKK
Kontakta SKK och
informera om förfrågan
från Nose Work Finland
Återkoppla till Nose
Work Finland
Ta in remissynpunkt
2020-10-22
från TK gällande
inkommet ärende
(dispens TL/domare
samma)
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 tidsplan 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

Pågår
Pågår
Klart
Pågår

Pågår

Klart
Pågår

Påbörjat
Klart
Klart
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2020-10-22

14

17

Lena

Återremittera fråga till
TK gällande
sökområden inomhus

2020-10-22

14

19

Lena

2020-10-22

14

20

Lena

Besvara skrivelse från
anordnare
Sätt upp ny punkt på
dagordningen att följa
upp projekten i Reduca

Utgår i och
med att
SKK
ändrade
sina
riktlinjer
Klart
2020-11-08

Klart

§6 Skrivelser
Inkommande
a. Från SKK: Beslut från Disciplinnämndens sammanträde 2020-10-16.
b. Från SKK: SKK Föreningskommitté informerar om möjligheten för digitala årsmöten 2021.
c. Från SKK PtK: Protokollsutdrag från möte 2-2020 gällande SNWK:s ansökan om bidrag till
domarkonferens 2022. PtK beslutade att godkänna SNWK:s ansökan. SNWK erhåller 75 %
av konferenskostnaden i bidrag (högst 75 000 kr).
d. Från SKK PtK: Protokollsutdrag från möte 2-2020 gällande SBK Specialsök. Planen att
införa SBK Specialsök som en officiell hundsport 2022 har skjutits framåt pga pandemin.
PtK beslutade att SKK tillsammans med SBK och SNWK bokar ett möte för fortsatt dialog.
§7 Ekonomi
a. Susanne har tagit fram ett förslag på blankett för ersättning av utlägg.
Beslut att godkänna förslaget på blankett för utlägg.
Örjan tar fram en ny version av mallen baserad på Adobe som är ifyllningsbar och räknar
automatiskt.
§8 Attestering inom styrelsen
 Mats tar upp frågan om att det inte finns någon fastställd rutin för hur attestering ska gå
till inom styrelsen. Det är mycket extrajobb att scanna in papper och underlagen är ofta
av dålig bildkvalitet. I dagsläget har vi ingen bra lösning.
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§9 Tävlingsprogrammet SNWK Tävling
a. Mats lyfter frågan att klubben är väldigt beroende av programmet SNWK Tävling och att
det idag endast kan hanteras av en person vilket gör verksamheten väldigt sårbar om
något skulle hända denna person.
b. Örjan rapporterar från möte med Michael som hanterar SNWK Tävling.
c. Arrangörskommittén har inkommit med fyra förslag på förändringar av SNWK Tävling.
d. PR-kommittén har inkommit med ett förslag på förändring av SNWK Tävling att aktivera
en funktion som redan finns som gör att tävlande kan ta bort sin egen anmälan innan
anmälningstiden löpt ut.
Beslut att bilda en arbetsgrupp för att hantera frågan om hur SNWK Tävling ska hanteras i
framtiden. Örjan ansvarar och sätter ihop en grupp. Arbetsgruppen får utreda vilka uppgifter som
Michael har på sin ”att göra lista” så att vi får prioritera. De förslag som inkommit från
arrangörskommittén läggs till listan och prioriteras med de andra uppgifterna.
Kristina W tar fram ett förslag på komplettering till avtalet med Michael Fredriksson gällande
programmets källkod.
Beslut att aktivera ny funktion att tävlande själv kan ta bort sin egen anmälan innan
anmälningstiden gått ut.
§10 SBK Specialsök
 Mats informerar om att Arbetsgruppen för Specialsök/Kongsök vs Nose Work har haft
möte. Mats redovisade vilka frågor SNWK ställt till SBK och de svar vi fått. SKK har
informerat om att de haft möte om SBKs förslag till regelverk. SKK uppmanar SNWK att
fortsätta dialogen med SBK.
§11 Nose Work och COVID-19
a. Styrelsens AU har efter möte 14 (2020-10-22) fattat fyra beslut gällande SNWKverksamhet kopplade till FHM skärpta allmänna råd.
b. Under dagen har FHM infört skärpta allmänna råd i Södermanlands län samt Kronobergs
län. Råden gäller minst till 2020-11-26.
c. Susanne tar upp frågan om styrelsen ska flytta fram slutdatumet för hur länge in i
framtiden arrangören kan ställa in, flytta fram eller byta provform. Idag sitter
slutdatumet till 2020-12-31. Förslag att sätta ett nytt slutdatum till 2021-05-31.
d. Utbildningskommittén har inkommit med en önskan att få genomföra certifieringar även i
län med skärpta allmänna råd. Certifieringen ska i första hand ske av certifierare från det
län där certifieringen ska utföras, i andra hand från län utan skärpta allmänna råd. Själva
certifieringen ska Corona-anpassas. Arrangörer får ställa in certifieringar med hänvisning
till pandemin. Certifierare får tacka nej till bokade uppdrag med hänsyn till pandemin
e. Mats tar upp diskussionen hur styrelsen ska hantera pandemin framåt.
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SNWK Styrelse AU beslutade 2020-10-28 att ställa in samtliga tävlingar (officiella/inofficiella) samt
prov där SNWK är arrangör i Skåne län samt Uppsala län t.o.m. 2020-11-17.
SNWK Styrelse AU beslutade 2020-10-29 att ställa in samtliga tävlingar (officiella/inofficiella) samt
prov där SNWK är arrangör i Stockholm län, Östra Götaland län samt Västergötlands län t.o.m.
2020-11-19.
SNWK Styrelse AU beslutade 2020-10-30 att godkänna Domarkommitténs förslag på instruktioner
till domarkåren i län med skärpta allmänna råd.
SNWK Styrelse AU beslutade 2020-11-03 att ställa in samtliga tävlingar (officiella/inofficiella) samt
prov där SNWK är arrangör i Örebro län, Hallands län samt Jönköpings län t.o.m. 2020-11-24.
Beslut att ställa in samtliga tävlingar (officiella/inofficiella) samt prov där SNWK är arrangör i
Kronobergs län samt Södermanlands län t.o.m. 2020-11-26. Beslutet anses omedelbart justerat.
Lena informerar kansliet.
Beslut att flytta fram det slutdatum som gäller för att arrangören får behålla sin ansökningsavgift
vid inställd/framflyttad tävling till 2021-03-31. Lena informerar kansliet.
Beslut att Utbildningskommittén kan genomföra Corona-anpassade certifieringar enligt lämnat
förslag. Beslutet anses omedelbart justerat. Emma återkopplar till Utbildningskommittén.
Beslut att SNWK fortsätter hantera Corona-pandemin på samma linje som tidigare och ställer in
tävlingar och prov i de län där FHM har skärpta allmänna råd. Lena deltar inte i beslutet pga jäv.
§12 Uppdrag till Tävlingskommittén
 En uppgift från möte 2020-8 har inte delegerats till TK.
o Beslut att införa medlemmens förslag att visa domarens behörighet på
arrangörssidan i SNWKtavling. Uppgiften delegeras till Tävlingskommittén för
bearbetning med svar till styrelsemöte 9 den 13/8.
Kristina W skriver en uppdragsbeskrivning till TK.
§13 Mötesagenda 2021
 Mats lägger fram ett förslag på mötesagenda för inledningen av 2021:
o Januari: 7, 21
o Februari: 4, 18
o Mars: 4, 18, 25
o April: 1, 8, 15
Beslut att fastställa mötesagendan för januari-mitten av april 2021 enligt framlagt förslag.
Lena bokar in möten i Reduca, GotoMeeting och Facebook och förbereder mötesdokument.
Svenska Nose Work Klubben
styrelsen@snwk.se
Sida 5 av 9

Transaktion 09222115557437461029

Organisationsnummer: 802488-9340
Bankgiro: 548-0249
Hemsida: http://www.snwk.se
Signerat LÖ, MH, KW

Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte 2020:15
Datum: 2020-11-05 Tid: 19:00-21:45
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
§14 Årsmöte 2021
a. SKK FK har i nyhetsbrev informerat om att de avråder från fysiska årsmöten 2021. SNWK
bör snarast ansöka om att få ha ett fullständigt digitalt årsmöte (samma form som hölls
2020) för beslut i SKK FK på möte 2020-11-26. Fördelen om SNWK får ett tidigt beslut är
att vi kan förbereda årsmötet i god tid, alternativt besluta om ett annat alternativ om vi
får avslag.
b. Under styrelsemöte 2020-14 presenterade Kristina W en tidsplan inför årsmöte 2021.
Emma har tagit fram ett förslag på kommunikationsplan samt övriga punkter som vi kan
börja med redan nu.
Beslut att SNWK ansöker om att få hålla ett fullständigt digitalt årsmöte 2021. Beslutet anses
omedelbart justerat.
Årsmöteshandlingarna: Lena och Mats ansvarar för verksamhetsberättelsen.
Årsmöteshandlingarna: Kristina W ansvarar för förvaltningsberättelsen tillsammans med
Susanne.
Mats ansvarar för videoinslag med viktiga punkter inför årsmötet såsom datum, hur årsmötet
ska gå till, lämna in motioner och förslag på personer till styrelsen.
Lena skriver om årsmötet på hemsidan.
Projekten i Reduca, punkterna från årsmötet, följs upp med alla kommittéer på möte 16.
Mentorerna följer upp med respektive kommitté för redovisning.
§15 Utbildningskommittén
a. Utbildningskommittén har lämnat ett förslag gällande administration av certifieringar.
Kommittén vill lämna över administrationen till SNWK kansli för att frigöra tid och
resurser att arbeta med att vidareutveckla och kvalitetssäkra utbildningen av SNWK
instruktörer.
b. Utbildningskommittén har återrapporterat uppdrag ”Doftprov”. Kommitténs förslag är att
Arrangörskommittén får i uppdrag att komplettera Arrangörsmanualen med mer
information om hur man arrangerar doftprov.
Emma sammanställer kommittéernas behov av administrativ hjälp av kansliet för att styrelsen
ska kunna fatta beslut i frågan. Klart till möte 16.
Beslut att Arrangörskommittén får i uppdrag att se över och komplettera Arrangörsmanualen
med mer information om hur man arrangerar doftprov. Emma skriver uppdragsbeskrivningen.
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§16 Domarkommittén
a. Domarkommittén har återrapporterat uppdrag ”Elitklass”. Fyra provtävlingar har
genomförts. Kommentarer från de ekipage som deltog som gällde regelverket har
infogats i regelrevideringsgruppens arbete.
b. Domarkommittén har lämnat ett förslag på bonussystem för domare som dömer många
tävlingar. Poäng som samlas i bonussystemet kan enligt förslaget bytas mot SNWK
profilkläder för domare.
Styrelsen diskuterade för och nackdelar med ett bonussystem. Kristina W påpekade att
förslaget inte bör genomföras av skattetekniska skäl.
Beslut att avslå förslaget för bonussystem. Mats, Per-Arne, Camilla och Lena deltar inte i
beslutet pga jäv.
§17 SNWK-anordnare utan F-skatt
 SNWK-anordnare som avaktiverats pga avsaknad av F-skatt har återkommit med nytt
företag som har F-skatt och redovisar moms. Företagaren vill återgå som SNWKanordnare och genomföra det inställda doftprovet i november.
Beslut att företagaren får ansöka som ny anordnare med det nya företaget. Då doftprovet är
kopplat till det gamla företaget får hon inte genomföra det då det är inställt. Beslutet anses
omedelbart justerat. Lena återkopplar till kansliet.
§18 Uppföljning av Projekt i Reduca
 Lena föreslår att styrelsen gemensamt går igenom ”Projekten” i Reduca för att se att
dessa har korrekt status. Projekten representerar de punkter som ålades styrelsen på
årsmöte 2020.
Punkten bordläggs till nästa möte då vi går igenom projekten.
§19 Övriga frågor
 Inga övriga frågor.
§20 Nästa möte
Nästa möte 2020-11-19 klockan 19-21 via GotoMeeting.
§21 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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Åtgärdslista - Nya punkter från detta möte

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

2020-11-05 15

7

Örjan

2020-11-05 15

9

Örjan

2020-11-05 15

9

Kristina

2020-11-05 15

11

Lena

2020-11-05 15

11

Emma

2020-11-05 15

12

Kristina W

2020-11-05 15

13

Lena

2020-11-05 15

14

2020-11-05 15

14

2020-11-05 15

14

Lena &
Mats
Kristina &
Susanne
Mats

2020-11-05 15

14

Lena

2020-11-05 15

14

Lena

2020-11-05 15

15

Emma

2020-11-05 15

15

Emma
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Åtgärd

Klart datum Status

Ta fram en ny version av
blankett för utlägg
baserad på Adobe
Sätt ihop en
arbetsgrupp att se över
hur föreningen jobbar
med SNWK Tävling
Ta fram ett tillägg till
avtalet med Michael
gällande källkoden till
SNWK Tävling
Återkoppla beslut till
kansliet gällande
tävlingar och Corona
Återkoppla beslut till UK
gällande certifieringar
och Corona
Skriv uppdrag till TK
gällande SNWK Tävling,
uppdatering domare på
arrangörssidorna
Boka i möten för våren
2021
Ta fram
verksamhetsberättelsen
Ta fram
förvaltningsberättelsen
Gör en video med info
om årsmöte
Informera på hemsida
om årsmöte
Lägg in en punkt på
dagordningen att följa
upp projekten
Sammanställ
kommittéernas behov
av administrativ hjälp
Skriv uppdrag till AK att
se över AM gällande
doftprov

Snarast

Snarast
Snarast

Snarast
2021-02-15
2021-01-31
2020-12-30
2020-12-30
2020-11-19
2020-11-19
Snarast
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2020-11-05 15

16

Per-Arne

2020-11-05 15

17

Lena

_______________________________
Ordförande Mats Hedlund

Återkoppla till DK
gällande bonussystem
för domare
Återkoppla till kansliet
gällande arrangör utan
F-skatt

Snarast
Snarast

____________________________
Justerare Kristina Westerlind

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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