Svenska Nose Work Klubben
Protokoll styrelsemöte 2020:18
Datum: 2020-12-17 Tid: 19:00-21:00
Plats: Digitalt möte via GoToMeeting
Närvarande: Ordförande Mats Hedlund
Vice ordförande Emma Wallin
Sekreterare Lena Östman
Kassör Susanne Lindros
Ledamot Per-Arne Bergström
Ledamot Camilla Fagervall
Ledamot Christina Ling Larsson (från §7)
Ledamot Kristina Westerlind
Suppleant 1 Birgitta (”Bibbi”) Sondell (ersätter Örjan Björklund)
Meddelat förhinder: Ledamot Örjan Björklund, Suppleant 2 Joakim Nordberg, Suppleant 3 Sara
Dewall, 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 2020-17 justerat och upplagt på hemsidan.
§5 Åtgärdslista

Datum

Ansvarig

Åtgärd

2020-07-09 6

Möte Paragraf
10

Örjan (PR)

2020-11-05 15

9

Kristina W

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

Örjan

Ta fram förslag till en
grafisk profil för SNWK
Ta fram ett tillägg till
avtalet med Michael
gällande källkoden till
SNWK Tävling
Ta fram
verksamhetsberättelsen
Ta fram
förvaltningsberättelsen
Gör en video med info
om årsmöte
Informera på hemsida
om årsmöte
Se över alternativ
leverantör till webshop
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Klart datum Status
2020-07-30 Pågår
Klart

2021-02-15

Pågår

2021-01-31

Pågår

2020-12-30
2020-12-30
Pågår
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2020-11-19 16

13

Kristina W

2020-11-19 16

15

Mats

2020-11-19 16

16

Mats

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

2020-12-03 17

16

Per-Arne
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Förbered nytt avtal med
kansliet
Ta fram slutgiltigt
förslag för hur
kommittéerna äskar
pengar för aktiviteter
Ta fram
uppdragsbeskrivning till
PR gällande
hedersmedlem
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
Kontakta Adam gällande
information till tävlingsdomare

2020-12-03

Klart

Klart

2020-12-17

Klart

2020-12-17

Klart

Snarast
Snarast

Klart

Snarast

Klart

Snarast

Snarast
2020-12-17

Klart
Klart

Snarast

Pågår

Snarast

Klart

Snarast

Klart

Snarast

Klart
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2020-12-03 17

16

Per-Arne

2020-12-03 17

17

Kristina W

Skriv riktlinje för
instruktörer under
pandemin
Ta fram förslag till
uppdaterat avtal med
Michael F

Snarast

Klart

Snarast

Klart

§6 Skrivelser
Inkommande
a. Från SKK: Inbjudan till kurs Föreningskunskap på distans med start i januari.
b. Från SKK: Information om att Svenskt Friluftsliv (där SKK ingår) har ansökt om
kompensationsstöd då pandemin slagit hårt mot verksamheten.
c. Från SKK/FK: Information om Års- och Fullmäktigemöten under 2021.
d. Från SKK/ekonomi: Information om avgifter 2021.
e. SKK CS: SKKs åtgärder mot COVID-19.
f. SKK: Erbjudande att kostnadsfritt få mer information från vår medlemsstatistik.
g. Skrivelse gällande utskick från DK med information om domaretiska regler.
h. Motion 1 till Årsmöte 2021.
i. SKK: Redovisning av medlemsantal 2020.
Lena anmäler SNWK:s intresse för mer information från vår medlemsstatistik.
§7 Ekonomi
a. Konsekvens av ändrade stambokningsavgifter
o SKK höjer avgiften för stambokföring från 40 till 45 kr från 2021-01-01 (ref §6d).
o Idag tar SNWK ut en administrativ avgift på 20 kr/start, dvs kostnad för arrangör blir
totalt 60 kr/start.
o SKK:s höjning måste tas med i budgetarbetet inför 2021.
b. Genomgång status på ekonomin
o Susanne redovisar ekonomin för 2020 med jämförande siffror för resultatet 2019,
ursprunglig budget för 2020, reviderad ”Corona-budget” (inför årsmötet i maj/juni)
samt förväntat utfall 2020. Ekonomin är god men påverkad av att
tävlingsverksamheten stod still i flera månader.
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§8 Digitalt årsmöte 2021
 SKK FK har informerat klubbarna om vad som gäller inför årsmöte 2021 (ref §6c).
Klubbarna ges möjlighet att arrangera egna digitala årsmöten, alternativt köpa tjänsten av
SKK.
 Tjänsten ”Digitalt årsmöte” skiljer sig från det SNWK genomförde i våras; detta möte
inleds med en förberedande videokonferens då diskussioner och tilläggsyrkanden kan ske,
därefter ett beslutsmöte där medlemmar under en tredagarsperiod kan rösta i de frågor
som står på dagordningen med de förslag som togs fram på den inledande
videokonferensen.
Beslut att vi jobbar med inriktning att köpa tjänsten Digitalt Årsmöte av SKK men behöver mer
detaljer innan vi bokar. Kristina W kontaktar SKK/FK.
§9 Nya regelverket
 Regelrevideringsgruppen har lagt fram ett förslag på nytt regelverk för Nose Work.
 Processen hur regelverket tagits fram har presenterats för styrelsen på styrelsemöte 16.
Det slutliga förslaget på regelverk har varit styrelsen till handa sedan 2020-12-01.
 SNWK skickar in förslaget till regelverk till SKK senast 2020-12-31. Därefter vidtar PtKs
granskning med återkoppling om eventuella justeringar. PtK fastställer regelverket senast
2021-07-01 att gälla från 2022-01-01.
Beslut att godkänna det framtagna förslaget på nytt regelverk Nose Work för inlämning till SKK.
Per-Arne tar fram dokumenten och Lena skickar in dem till SKK.
§10 Nose Work och COVID-19
a. Nose Work tävling och prov från 2021-01-01
- SKK ställer in all verksamhet som samlar fler än åtta personer (inklusive funktionärer)
till och med 2021-01-31 (ref §6e).
- FHM nya nationella råd där ett av råden lyder ”..avstå från att ordna att delta i läger,
matcher, cuper och andra tävlingar…” gäller till och med 2021-06-30.
- Diskussion om hur SNWK ska förhålla sig till dessa riktlinjer.
b. Antal tävlande på arrangemang med flera tävlingar/klasser.
- En arrangör vill ha återkoppling om det är OK att ha flera klasser/tävlingar på samma
dag och nästan samma ställe med avgränsningar mellan klasserna då det totala
antalet tävlanden då överskrider nuvarande SNWK max. antal 50 ekipage/tävling.
c. Skrivelse gällande information om domaretiska regler
- Domarkommittén (DK) har på uppdrag av styrelsen gjort skrivelse med information
riktad till tävlingsdomare och doftprovsdomare som påminner om att det inte är
accepterat att domare inte får döma prov och tävlingar, även inofficiella, utanför SKK.
- SKK CS beslutade på möte 4-5/11 att formuleringen gällande domares lojalitet ska
ändras.
- En skrivelse inkom till styrelsen (ref §6g) med frågor på den ursprungliga
informationen där bland annat SKK CS-beslutet lyftes fram.
- DK kontaktade SKK och fick ytterligare information gällande SKK:s nya beslut och fick
veta att de nuvarande domaretiska reglerna gäller tills vidare.
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-

DK formulerade ett nytt svar på skrivelsen som publicerades för tävlingsdomare och
instruktörer.
d. En tävlande har kontaktat styrelsen gällande återbetalning av anmälningsavgift vid inställd
tävling
- Den tävlande anser att arrangören behåller för mycket av anmälningsavgiften vid
inställd tävling.
- SNWK riktlinjer är att arrangören kan dra av för faktiska kostnader vid inställt
arrangemang. Den tävlanden ifrågasätter att arrangören har så stora kostnader i
samband med inställd tävling.
Beslut att följa SKK:s riktlinje och ställa in samtliga prov- och tävlingar (även inofficiella) till och
med 2021-01-31. Beslutet anses omedelbart justerat. Lena informerar kansliet och lägger ut
informationen på hemsida och Facebook.
Beslut att inte godkänna ett upplägg med flera klasser på samma ställe då detta lätt kan tolkas
som ett arrangemang och därmed överskrides max antal personer som är tillåtna på ett
arrangemang. Lena återkopplar till kansliet.
Styrelsens AU beslutade 2020-12-08 att godkänna information från DK till domare och
doftprovsdomare. Lena lägger ut informationen på hemsidan.
Styrelsens AU beslutade 2020-12-10 att godkänna DK:s svar på skrivelse gällande informationen
till domare och doftprovsdomare. Lena lägger ut informationen på hemsidan.
Beslut att uppdra till Tävlingskommittén (TK) att utreda om vi ska ändra klubbens policy gällande
nivå på återbetalning till tävlande vid inställd tävling samt att ha en dialog med arrangören i aktuellt
ärende. Lena informerar TK samt återkopplar till den tävlande.
§11 SKK specialklubbskonferens
 SKK har bjudit till digital specialklubbskonferens 2021-01-30 – 31.
 Lena har kontaktat SKK för att få mer information:
o Konferensen hålls vartannat år, precis som Kennelfullmäktige.
o Alla klubbar bjuds in för att kunna ta del av aktuell information och diskussioner
o Då konferensen är digital kan vi välja om vi vill ha en deltagare eller flera.
o Programmet är inte helt klart men det blir information från både ordförande, VD
samt SKKs kommittéer.
Beslut att SNWK representeras av ordförande, vice ordförande och sekreterare. Lena anmäler.
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§12 Videofilm om årsmöte
 Diskussion om vilken information som ska förmedlas i den video som ska ta fram inför
årsmötet.
o Kristina W tar fram en informationsfilm inför årsmöte
o Mats tar fram en film med julhälsning från styrelsen
o Per-Arne tar fram en film gällande inlämning av regelverket
§13 Tilläggsavtal SNWK tävling
 Kristina W har tagit fram ett förslag på tillägg till befintligt avtal med Michael
Fredriksson/Prosberum gällande SNWK tävling. Tillägget kompletterar det nuvarande
avtalet gällande äganderätt till programmets källkod samt reglerar den ersättning som
utgår vid vidareutveckling av programmet.
Beslut att komplettera Michaels avtal enligt framtaget förslag.
Örjan tar avtalet till Michael för påskrift och skickar sedan till Mats och Emma för digital signering.
§14 Utredning om arvoden och ersättningar
En arbetsgrupp bestående av Kristina W, Jonas Eek och Kristina Girhagen har genomfört en
utredning av arvoden och ersättningar på uppdrag av årsmötet 2020 (proposition 1 och motion 10).
Kristina W redovisar vad gruppen kommit fram till.
 Gällande en höjning av arvode till tävlingsdomare är gruppen enig.
 Gällande en arvodering av styrelsen finns två alternativa förslag.
Beslut att styrelsen skriver en proposition till årsmötet 2021 gällande höjning av domararvode.
Beslut att styrelsen skriver en proposition till årsmötet 2021 gällande arvodering av styrelsen.
Beslut att publicera utredningen på SNWK hemsida.
Lena lägger ut utredningen på hemsidan med underlag från Kristina W.
Kristina skriver underlag till propositionerna. Klart senast 2021-01-21.
§15 Utvärdering av styrelseportalen Reduca
 Vårt 6-månaders provabonnemang på Reduca löper ut i slutet av december
 Diskussion om vi ska fortsätta med Reduca eller inte.
Beslut att fortsätta använda Reduca när provabonnemanget går ut.
§16 Övriga frågor
 Vi behöver gå igenom Projekten i Reduca oftare. Lena sätter upp punkten på nästa
dagordning.
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§17 Nästa möte
Nästa möte 2021-01-07 klockan 19-21 via GotoMeeting.
§18 Mötet avslutas
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
Åtgärdslista - Nya punkter från detta möte

Datum

Möte Paragraf Ansvarig

2020-12-17 18

6

Lena

2020-12-17 18

8

Kristina W

2020-12-17 18
2020-12-17 18

9
10

Lena
Lena

2020-12-17 18

10

Lena

2020-12-17 18

10

Lena

2020-12-17 18

10

Lena

2020-12-17 18

11

Lena

2020-12-17 18

12

Kristina W

2020-12-17 18

12

Mats

2020-12-17 18

12

Per-Arne

2020-12-17 18

13

Örjan

2020-12-17 18

14

Lena

2020-12-17 18

14

Kristina W
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Åtgärd

Klart datum Status

Beställ utökad
Snarast
medlemsstatistik
Kontakta SKK gällande
Snarast
Digitalt årsmöte
Skicka in nya regelverket 2020-12-31
Informera om
Snarast
tävlingsstopp till 202101-31
Återkoppla till kansliet
Snarast
gällande arrangörsfråga
Lägg ut information till
Snarast
domare/DP-domare på
hemsidan
Återkoppla till TK och
Snarast
tävlande gällande
återbetalning av
anmälningsavgifter
Anmäl till SKK
2021-01-10
specialklubbskonferens
Ta fram en video om
2020-12-20
årsmötet
Ta fram en video med
2020-12-24
julhälsning
Ta fram en video om
2020-12-31
regelrevideringen
Besök Michael F och få
Snarast
underskrift på nya
avtalet samt lägg in i
Reduca för digital
signering
Lägg ut information om
2021-01-31
utredning om arvoden
på hemsidan
Skriv underlag till
2021-01-21
propositioner gällande
arvoden
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2020-12-17 18

16

Lena

_______________________________
Ordförande Mats Hedlund

Sätt upp genomgång av
projekten på nästa
dagordning

2021-01-04

____________________________
Justerare Camilla Fagervall

______________________________
Sekreterare Lena Östman
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