Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte 2020:17
Datum: 2020-12-03 Tid: 19:00-20:35
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 Ledamot Christina Ling Larsson)
Suppleant 2 Joakim Nordberg
Meddelat förhinder: Suppleant 3 Sara Dewall, Suppleant 4 Anna Jönsson
Frånvarande: Ledamot Christina Ling Larsson
§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. Per-Arne valdes att justera protokollet.
§4 Föregående protokoll
 Protokoll från möte 2020-16 justerat och upplagt på hemsidan.
§5 Åtgärdslista

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

Åtgärd

2020-07-09

6

10

Örjan (PR)

2020-10-08

13

12

Mats

2020-10-08

13

12

Mats

2020-10-08

13

17

Jocke

2020-10-22

14

10

Lena

Ta fram förslag till en
grafisk profil för SNWK
Kontakta SKK och
informera om förfrågan
från Nose Work Finland
Återkoppla till Nose
Work Finland
Ta in remissynpunkt
från TK gällande
inkommet ärende
(dispens TL/domare
samma)
Lägg in tidsplan inför
årsmöte i Reduca
kalender
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Klart datum Status
2020-07-30 Pågår
Klart
Klart
2020-10-22

Klart

Klart
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2020-11-05

15

9

Örjan

2020-11-05

15

9

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 W
& Susanne
Mats

2020-11-05

15

14

Lena

2020-11-19

16

8

Susanne

2020-11-19

16

8

Örjan

2020-11-19

16

10

Lena

2020-11-19

16

11

Lena

2020-11-19

16

13

Mats

2020-11-19

16

13

Kristina W

2020-11-19

16

15

Mats

2020-11-19

16

16

Mats

2020-11-19

16

18

Per-Arne

2020-11-19

16

19

Örjan
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Sätt ihop en intern
Klart
arbetsgrupp att se över
hur föreningen jobbar
med SNWK Tävling
Ta fram ett tillägg till
Pågår
avtalet med Michael
gällande källkoden till
SNWK Tävling
Boka i möten för våren
Snarast
Klart
2021
Ta fram
2021-02-15
Pågår
verksamhetsberättelsen
Ta fram
2021-01-31
Pågår
förvaltningsberättelsen
Gör en video med info
2020-12-30
om årsmöte
Informera på hemsida
2020-12-30
om årsmöte
Beställ tjänsten
Snarast
Klart
Kortadmin hos SEB
Se över alternativ
Pågår
leverantör till webshop
Besvara ansökan om
Snarast
Klart
dispens
Besvara e-post från
Snarast
Klart
kansliet gällande
anordnaren som la av
Kontakta kansliet
Klart
angående utökning av
arbetstid
Förbered nytt avtal med
kansliet
Ta fram slutgiltigt
2020-12-03 Pågår
förslag för hur
kommittéerna äskar
pengar för aktiviteter
Ta fram
Pågår
uppdragsbeskrivning till
PR gällande
hedersmedlem
Färdigställa nya
2020-12-03 Klart
versionen av regelverk
för godkännande
Rätta upp nya PDF2020-12-03 Klart
mallarna
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§6 Skrivelser
Inkommande
a. Från SKK/Svenska Bichon Frisé Ringen – uppmaning inför julen att skapa julstämning i
klubbarna
b. Från SKK: Inbjudan till digital specialklubbskonferens 30-31/1 -21. Anmälan senast 10/1.
c. Från SKK: Information från SKK valberedning.
Lena kontaktar SKK gällande specialklubbskonferensen för att få förtydligande om agenda samt
vem som förväntas närvara från SNWK.
§7 Ekonomi
Susanne har inget att rapportera detta möte.
§8 Digital signering
 Emma redovisar ett förslag framtaget av tillsammans med Susanne och Lena hur
attestering kan gå till för att förenkla för ordförande/vice ordförande. Om Reduca
används för att attestera interna utlägg behöver vi utöka antalet signeringsprocesser då
endast 20 stycken ingår per år.
Beslut att reseräkningar/utlägg kan signeras digitalt genom Reduca. Lena beställer 20 extra
signeringar i Reduca.
§9 SNWK Verksamhetsklubb
 SNWK är idag en avtalsansluten verksamhetsklubb men jobbar för att bli en
verksamhetsklubb inom SKK.
 Mats informerar om att han har haft en diskussion om detta med SKK Föreningskommitté
som föreslår ett digitalt möte i december för att diskutera vidare.
 Mats, Emma och Kristina W deltar på möte med SKK. Mats tar fram förslag på lämpligt
datum.
§10 Samarbete Nose Work Finland
 Mats informerar om att han har varit i kontakt med SKK Föreningskommitté gällande
Nose Work Finlands önskan om samarbete mellan klubbarna. SKK ser inga hinder att
påbörja ett dylikt samarbete. SNWK får gärna uppdatera SKK FK hur samarbetet fungerar.
 Mats har återkopplat till Nose Work Finland och börjat diskutera framtida samarbete.
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§11 Återrapportering från Domarkommittén (DK)
Domarkommittén har återrapporterat uppdraget gällande störningsdofter.
 DK har tagit fram ett förslag på tre godkända störningsdofter.
 DK önskar besked om de ska gå vidare med att ta fram riktlinjer hur stördofterna ska
prepareras och användas.
Beslut att följa Domarkommitténs förslag att godkänna bränt trä, spiskummin och grönsåpa som
störningsdofter.
Beslut att ge Domarkommittén i uppdrag att ta fram riktlinjer hur störningsdofter ska prepareras
och användas i prov- och tävlingsverksamheten.
Beslut att ge Domarkommittén i uppdrag att fortsätta arbetet att ta fram ytterligare godkända
störningsdofter. Målet är att ha 5-8 godkända störningsdofter.
Beslut att ge Domarkommittén i uppdrag att ta fram en plan för när och hur användandet av de
nya störningsdofterna implementeras i prov- och tävlingsverksamheten.
Per-Arne skriver de nya uppdragen till Domarkommittén.
§12 Återrapportering från Tävlingskommittén (TK)
Tävlingskommittén har återrapporterat två uppdrag:
a. Gällande frågan om domare får dispens att agera tävlingsledare (TL) på samma tävling
som denne dömer
- TK förordar att inte lämna dispens för detta då de inte anser det möjligt att vara
tillgänglig för tävlande då man samtidigt dömer.
b. Gällande ärendet att visa domares kontaktuppgifter och behörighet i samma lista på
arrangörssidan inne i tävlingssystemet SNWK tävling.
- TK har kontaktat Michael Fredriksson som meddelat att det går att göra och är redan
förberett. TK har gett Michael i uppgift att komplettera befintlig sida med domarens
behörighet.
Beslut att följa Tävlingskommitténs rekommendation att inte lämna dispens för att samma person
kan vara domare och tävlingsledare på samma tävling. Lena återkopplar till frågeställaren.
Beslut att ge Michael i uppdrag att komplettera funktionärssidan med domarens behörighet.
Joakim följer upp.
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§13 Återrapportering från Arrangörskommittén (AK)
Arrangörskommittén har återrapporterat tre uppdrag:
a. Gällande uppdraget att uppdatera Arrangörsmanualen (AM) efter årsmötet
- Arrangörsmanualen uppdateras enligt årsmötesbeslut att TL och TS kan vara samma
person på tävling. AK planerar en uppdatering av AM i januari 2021 då denna ändring
införs.
b. Gällande ärendet om Intäktsredovisning prov- och tävling
- AK föreslår att arrangören ska skicka in domarens reseräkning inom 8 dagar från
tävlingsdatumet. Förslaget skulle i så fall införas i uppdateringen av AM som är
planerad i januari 2021. Uppdateringen bör även införas i blanketten Reseräkning för
domaruppdrag.
c. Gällande ärendet om Förtydligande för tävlande
- AK anser att uppdraget passar bättre hos Tävlingskommittén som ansvarar för
dokumentet ”Dags att börja tävla”.
Beslut att gå på Arrangörskommitténs rekommendation att arrangör ska redovisa domarens
reseräkning inom 8 dagar. AK ges i uppdrag att införa detta i Arrangörsmanualen. Bibbi
återkopplar till AK. PR ges i uppdrag att uppdatera blanketten Reseräkning för
domaruppdrag.
Uppdraget Förtydligande till tävlande återremitteras till AK med ett förtydligande om
uppdraget som gäller att få AK återkoppling på om det som beskrivs är ett generellt problem
som behöver hanteras. Bibbi återkopplar till AK.
§14 Hemsidan snwk.se
Susanne har två ärenden gällande hemsidan, SNWK.se
a. Det ligger idag två logotyper/länkar på förstasidan till sponsorer – AddPocket samt
Klickerförlaget. Om de inte är sponsorer längre bör de tas bort från hemsidan.
b. Det finns ett inaktuellt instruktörsavtal i filarkivet och detta bör tas bort då det inte gäller
längre.
Beslut att PR & Kommunikation får i uppdrag att kontakta AddPocket och Klickerförlaget och reda
ut om vi har något avtal eller inte.
Beslut att ta bort instruktörsavtalet från hemsidan. Lena tar bort det.
§15 Nya mallar i PDF
Örjan presenterar 5 mallar som konverterats till Adobe PDF:
 Reseräkning för domaruppdrag
 Utlägg
 Återrapportering
 Ärende
 Budgetäskande
Örjan jobbar vidare med mallarna. Synpunkter skickas direkt till honom.
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§16 Nose Work och COVID-19
a. Riktlinjer tävlingsdomare och instruktörer
- En fråga har inkommit till styrelsen gällande vad som gäller för SNWK instruktörer
under pandemin, får de köra träffar och kurser i egen regi?
- Alla tävlingar och prov, även inofficiella, är inställda pga pandemin. Trots detta
förekommer det inofficiella tävlingar som kallas något annat, exempelvis ”Träna på
att tävla” eller liknande. Tävlingsdomare får inte döma utanför SKK-organisationen.
- SNWK styrelse bör förtydliga för våra tävlingsdomare och instruktörer vad som gäller.
b. Arrangörer och återbetalning
- En fråga har inkommit från en arrangör gällande återbetalning av tävlandes
anmälningsavgifter i händelse av inställd tävling pga COVID-19.
- Riktlinjen har varit sedan i våras att arrangör ska betala tillbaka så mycket som möjligt
till de tävlande om tävlingen ställs in men får göra avdrag för faktiska kostnader. Trots
att det är Force Majeur som gäller var SKK tydliga i våras att det inte betyder att
arrangören behåller hela anmälningsavgiften i händelse av inställd tävling. Om en
SNWK anordnare återbetalar mindre än 50% av anmälningsavgiften till de tävlande
ska de faktiska kostnaderna redovisas för SNWK styrelse (beslut styrelsemöte
2019:17, 2020-03-30). Lena besvarar den inkomna frågan.
Beslut att ge i uppdrag till huvuddomare Adam Hübinette att informera tävlingsdomare om
att de inte får döma utanför SKK-organisationen. Detta förtydligande används senare för att
göra ett nytt underlag för information till instruktörer och doftprovsdomare. Instruktörer kan
hålla kurser med fokus på instruerande (ej fokus på bedömning) men ska följa FHM
rekommendationer. Beslutet anses omedelbart justerat.
Per-Arne kontaktar Adam. Lena besvarar instruktören som kontaktat styrelsen. Per-Arne
skriver informationen till instruktörer och doftprovsdomare, utskick via kansliet.
§17 SNWK tävling
Michael Fredriksson har inkommit med svar på frågor gällande SNWK tävling:
 Michael har i nuläget ingen som enkelt kan hjälpa honom med programmet. Det är svårt
att lära upp någon från grunden.
 Michael anser att han hinner med de uppdateringar som planerats men kan behöva stöd
med att hålla ordning på vilka ändringar som ska göras.
 Enligt muntlig överenskommelse äger SNWK programvaran som Michael utvecklat. Enligt
skriftlig överenskommelse äger SNWK databasen med tävlingsdata.
Beslut att komplettera Michaels avtal gällande äganderätten till programvaran samt timtaxa
för vidareutveckling av SNWK tävling.
Kristina W tar fram avtalsförslaget i samråd med Örjan.
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§18 Övriga frågor
 Per-Arne uppmanar alla i styrelsen att ta del av det färdiga förslaget till Regelverk 2022
för beslut på nästa möte. Eventuella frågor till Per-Arne eller Lena.
§19 Nästa möte
Nästa möte 2020-12-17 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

2020-12-03 17

6

Lena

2020-12-03 17

8

Lena

2020-12-03 17

9

Mats

2020-12-03 17

11

Per-Arne

2020-12-03 17

12

Lena

2020-12-03 17

12

Joakim

2020-12-03 17
2020-12-03 17

13
13

Bibbi
Örjan

2020-12-03 17

14

Örjan

2020-12-03 17

14

Lena

2020-12-03 17

16

Lena
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Åtgärd

Klart datum Status

Kontakta SKK för mer
detaljer gällande
specialklubbskonferensen
Beställ 20 extra
signeringar i Reduca
Boka möte med SKK
gällande SNWKs väg till
verksamhetsklubb
Skriv tre uppdrag till DK
gällande störningsdofter
Återkoppla gällande
dispensansökan
domare/TL
Följ upp med TK
gällande uppdrag till
SNWK-tävling domares
behörighet
Återkoppla beslut till AK
Uppdatera mallen för
Reseräkning
domaruppdrag
Följ upp att PR kontaktar
”sponsorerna”
Ta bort
instruktörsavtalet från
hemsidan
Besvara skrivelse till
styrelse gällande
återbetalning

2020-12-17

2020-12-17
Snarast
Snarast
Snarast
Snarast

Snarast
2020-12-17
Snarast
Snarast
Snarast
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2020-12-03 17

16

Per-Arne

2020-12-03 17

16

Per-Arne

2020-12-03 17

17

Kristina W

_______________________________
Ordförande Mats Hedlund

Kontakta Adam gällande
information till tävlingsdomare
Skriv riktlinje för
instruktörer under
pandemin
Ta fram förslag till
uppdaterat avtal med
Michael F

Snarast
Snarast
Snarast

____________________________
Justerare Per-Arne Bergström

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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