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Dagordning Årsmöte
1.

Mötets öppnande

2.

Formerna för mötet

3.

Justering av röstlängd.

4.

Val av ordförande för mötet.

5.

Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

6.

Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. Rösträkning
sker i mötessystemet Zoom.

7.

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.

8.

Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

9.

Fastställande av dagordningen.

10.

Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.

11.

Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller
förlust.

12.

Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.

13.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

14.

a. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
b. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
c. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

15.

Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen.

16.

Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 i stadgarna samt
beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

17.

Val av tre revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.

18.

Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

19.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 15 - 18.

20.

Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 6 veckor före årsmötet
anmälts till styrelsen.

21.

Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Svenska Nose Work Klubben (SNWK) får härmed avge sin verksamhetsberättelse för år 2021
(1 jan – 31 dec). Vad gäller styrelsens förvaltning och klubbens ekonomiska ställning, hänvisas till bifogade
Förvaltningsberättelse och Resultat- och Balansräkning.
Styrelsen har under året avhållit sammanlagt 27 protokollförda sammanträden samt ett fysiskt tvådagars
arbetsmöte och har sedan 2021-03-20 haft följande sammansättning:

Ordinarie Ledamöter
Mats Hedlund
Emma Wallin
Susanne Lindros
Lena Östman
Kristina Westerlind
Per-Arne Bergström
Camilla Fagervall
Christina Ling Larsson
Örjan Björklund

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare

Suppleanter (i tjänstgöringsordning)
1.
2.
3.
4.

Arne Ekstrand
Birgitta Sondell
Sara Andersson (tom 2021-09-02)
Liselott Hagberg

Arbetsutskott (AU)

Mats Hedlund, Emma Wallin, Susanne Lindros och Lena Östman.

Revisorer
Grant Thornton representerad av auktoriserade revisor Karin Eriksson
Förtroendevalda revisorer: Gunilla Nilsson och Anneli Huléen.
Revisorssuppleanter: Denise Friskman och Marie Ahlgren

Valberedning

Marie Fogelquist (sammankallande), Maria Edelton och Jonas Eek.
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Allmänt
Svenska Nose Work Klubben (SNWK) är en ideell förening som bildades 2014. Föreningen har per
december 2021 ca 3 700 medlemmar. Sedan 2015 är SNWK en avtalsansluten klubb till Svenska
Kennelklubben (SKK). Det innebär att föreningens stadgar följer normalstadgan för klubbar inom SKK och
att SNWK:s regelverk för prov och tävling följer reglerna inom SKK-organisationen.
Nose Work har varit en officiell hundsport sedan 2017 och föreningen är enligt avtal med SKK huvudman
för sporten.
Den övervägande delen av tävlingsverksamheten sker i SKK-klubbar, Svenska Brukshundsklubbens (SBK)
lokalklubbar och hos lokala arrangörer som arrangerar tävlingar i samarbete med SNWK.
Styrelsen har under året uppnått ett av sina stora arbetsmål nämligen att SNWK från 2022-01-01 får
ändrad status från avtalsansluten klubb till verksamhetsklubb direkt under SKK. Viktigaste innebörden av
förändringen är att SNWK nu är en del i SKK-organisationen och kan sända röstberättigad representant till
Kennelfullmäktige som hålls vartannat år
Vidare har Regelrevideringsgruppen som sedan 2019 arbetat med en genomgripande regelrevidering
framgångsrikt avslutat sitt arbete och fått med beröm godkänt av SKK. De nya reglerna gäller från 2022-0101.
På grund av Corona-restriktionerna har de stora hundmässorna MyDOG i Göteborg och Stockholms
Hundmässa ställts in. SNWK har av samma anledning inte kunnat arrangera SM. En arbetsgrupp som
planerar för SM 2022 har tillsatts.
Arbetet med att skapa fler tävlingstillfällen pågår och har under året bedrivits genom projekt i olika
kommittéer. Som har framgått av protokoll har styrelsen efter moget övervägande beslutat att för
närvarande inte införa ett betalsystem kopplat till SNWK Tävling.
Styrelsen har under året arbetat med att konsolidera de nya strukturerna för styrelse- och kommittéarbete
som togs fram under 2020.
Av årsmötet 2021 bifallen proposition om höjning av arvodet för tävlingsdomare samt bifallna motionerna
6 och 7 om att göra domaranvisningarna officiella har verkställts.
Vidare har styrelsen bestämt att det maxbelopp som årsmötet 2021 fastställde för styrelsearvodet (dubbla
prisbasbeloppet det år som utbetalning sker) ska fördelas med 15 % till envar av ordföranden och
sekreteraren, med 10 % till envar av vice ordföranden och kassören, med 7 % till varje styrelseledamot
samt med 3,75 % till varje styrelsesuppleant. Allt under förutsättning att vederbörande i övrigt uppfyller
villkoren för rätt att erhålla arvode.
Corona-restriktionerna har fortsatt att påverka klubbens verksamhet under första halvåret 2021.
Tävlingsverksamheten öppnade 2021-06-01 och den domarutbildning som hade påbörjats 2020 kunde
äntligen slutföras i oktober.
För en mer detaljerad redovisning av verksamheten under år 2021 se nedan.
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Ekonomi

Klubbens ekonomi är mycket god. Årets resultat beror till stor del på att kostnaderna för möten,
konferenser och planerade aktiviteter har varit låga eftersom de på grund av Corona-restriktionerna har
genomförts digitalt eller inte har kunnat genomföras alls. Se vidare under resultat- och balansräkningen.

Kansli

Konsultavtalet med Emma Björnåsen om kansliarbete åt SNWK har uppdaterats. Emma gör ett värdefullt
och uppskattat arbete som underlättar mycket både för styrelsen och de kommittéer och medlemmar som
tar hennes tjänster i anspråk.

Kommittéer
Styrelsen ger uppdrag till kommittéerna som de bearbetar och sedan återrapporterar till styrelsen. Varje
kommitté har en utsedd mentor/kontaktperson i styrelsen. Kommittéerna ska föra minnesanteckningar vid
sina möten. Anteckningarna och övrigt arbetsmaterial arkiveras i den digitala plattformen Drop Box.
Verksamhetsberättelse från respektive kommitté på följande sidor.
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Medlems - & Marknadskommittén
Medlems - & Marknadskommittén i SNWK lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2021.

Medlemmar
Pirkko Andersson (webmaster)
Christina Ling Larsson
Arne Ekstrand (tillika styrelsens mentor)
Kommittén har under året inte gjort så mycket då det saknats medlemmar. Fler medlemmar söktes under
sommaren utan framgång.

Händelser



Tagit fram en mobil mässmonter som även kan vara tillgänglig för arrangörer eller utbildningar
Sonderat terrängen för en eventuell ny leverantör av profilkläder

Pirkko Andersson
Christina Ling Larsson
Arne Ekstrand (tillika styrelsens mentor)
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Tävlingskommittén
Tävlingskommittén i SNWK lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Medlemmar
Marie Krigh (sammankallande)
Mia Schyberg
Elisabeth Ekland (e-postansvarig)
Carina Lindqvist
Jonas Eek (t.o.m. januari 2022)
Camilla Fagervall (styrelsens mentor)

Verksamhet
Vårt uppdrag har varit att besvara tävlandes frågeställningar som inkommit och att utveckla
tävlingssystemet SNWK Tävling, där vi tillsammans med bl.a. Arrangörskommittén tagit fram en prioriterad
lista över förbättringar som överlämnats till en arbetsgrupp i styrelsen.
Tävlingsledarutbildningen och tävlingssekreterarutbildningen har uppdaterats, likaså manualer och
blanketter på hemsidan.
Vi har arbetat fram ett regelverk för Nose Work SM och utsett en SM-grupp och en SM-General.

Marie Krigh (sammankallande)
Mia Schyberg
Elisabeth Ekland
Carina Lindqvist
Camilla Fagervall (styrelsens mentor)
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Domarkommittén

Domarkommittén i SNWK lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Medlemmar
Adam Hübinette (sammankallande & e-postansvarig)
Marie Fogelquist
Maria Edelton
Marie Ihrén
Per-Arne Bergström (tillika styrelsens mentor)

Verksamhet – Uppdrag

Domarkommittén har ansvar för utbildning av tävlingsdomare samt allt som har med SNWK:s
tävlingsdomare att göra. Domarkommittén ansvarar för regelrevideringsprocessen samt har företrädesrätt
vad avser tolkning av regelverket. Domarkommittén utför uppdrag efter beslut av styrelsen samt svarar på
frågor som inkommer till domarkommitténs mailbox.

Händelser

Domarkommittén har under senaste året:















Genomfört block 2 samt 3 på NW1 domarutbildning som sköts fram med anledning av Covid-19.
Genomfört tre uppgraderingsutbildningar av NW1 domare till NW2 domare. Dessa genomfördes i
Kiruna, Stockholm samt Göteborg.
Genomfört en NW-Elit domarutbildning.
Planerat för en NW1 domarutbildning 2022.
Fortsatt hantering av förslag till nytt regelverk som börjar gälla 2022.
Genomfört tester på olika typer av ämnen för att hitta lämpliga störningsdofter.
Tagit fram rutiner för implementering av störningsdofter som ska användas på doftprov samt
tävling.
Uppdaterat bakdömningsprotokoll för domaraspiranter.
Genomfört en digital domarkonferens.
Tagit fram förslag på hur man kan öka antalet tävlingar samt deltagare.
Svarat på inkommen e-post.
Hanterat inkomna klagomål.
Haft kontakt med domare.
Samverkat med övriga kommittéer i diverse frågor.

Slutord

Domarkommittén vill tacka samtliga som deltagit aktivt i de uppdrag som domarkommittén har hanterat
under året.

Adam Hübinette (sammankallande)
Maria Edelton
Maria Ihrén

Marie Fogelquist
Per-Arne Bergström (tillika styrelsens mentor)
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Instruktörskommittén

Instruktörskommittén i SNWK lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Medlemmar
Clas Gardsby (sammankallande)
Inger Borg (e-postansvarig)
Johanna Tak
Barbro Torseld
Örjan Björklund (styrelsens mentor)

Uppdrag






Planera och genomföra instruktörsträffar
Planera och genomföra vidareutbildning för instruktörer
Administration av Facebook-gruppen ”SNWK Certifierade instruktörer”
Kompetensutveckling och kvalitetssäkring av doftprovsdomare
Tolka regelverk och besvara frågor gällande doftprov

Händelser


Genomfört två webbseminarier där Per-Arne Bergström informerat om det nya regelverket

Slutord

Efter ett drygt år där kommittén endast har kunnat anordna digitala träffar så planeras fysiska
instruktörsträffar under 2022.

Clas Gardsby (sammankallande)
Inger Borg
Johanna Tak
Barbro Torseld
Örjan Björklund (styrelsens mentor)
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Utbildningskommittén
Utbildningskommittén i SNWK lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Medlemmar
David Svennelid (sammankallande, sekreterare)
Marie Fogelquist (e-postansvarig)
Maria Edelton
Lotta Bauer
Anna Jönsson
Emma Wallin (styrelsens mentor)

Verksamhet - uppdrag
Kommittén ansvarar för utveckling och kvalitetssäkring av instruktörsutbildningar och utbildning
av certifierare/validerare. Kommittén handlägger inkomna ansökning om att få bli SNWK-ansluten
utbildare samt säkerställer och upprätthåller kvalitén på SNWKs samtliga utbildningar genom samarbete
med de olika kommittéerna. Målbilden är att alla utbildningar håller en progression, som bygger på
varandra och att det håller en röd tråd.

Händelser
Under 2021 har kommittén fokuserat på att






Coronasäkra certifieringar.
Överlämning av arbetsuppgifter kring certifieringar till kansliet
Revidering av utbildningsplan.
Genomfört certifieringar.

Slutord
Efter ett år av förberedelser hoppas vi på att 2022 blir fullt av Nose Work aktiviteter runt om i landet.

David Svennelid (sammankallande)
Maria Edelton
Lotta Bauer
Marie Fogelquist
Anna Jönsson
Emma Wallin (styrelsens mentor)
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Arrangörskommittén
Arrangörskommittén i SNWK lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Medlemmar
Henriette Hertz-Pedersen (sammankallande)
Katarina Eriksson (sekreterare)
Carina Berglund (e-postansvarig / Facebookansvarig)
Marina Eklund (e-postansvarig)
Maria Alzén-Kristiansson
Birgitta Sondell (styrelsens mentor)

Verksamhet – Uppdrag
Under 2021 har Arrangörskommittén jobbat med flera uppdrag både från årsmötet och SNWKs styrelse.
Nedan finns en förenklad lista över uppdragen vi haft under 2021.

Uppdrag - Arrangörsmanualen
Under 2021 har arrangörsmanualen genomgått 2 stora revideringar – 1 för varje uppdatering av
tävlingsreglerna. Detta arbete har tagit stora delar av kommitténs tid särskilt under hösten inför det nya
regelverket 2022.

Uppdrag - Betalningssystem
Uppdrag från SNWKs årsmöte att utvärdera möjligheterna att ta fram ett betalningssystem för doftprov
och tävling. Under året har både ett tillvägagångssätt att ta fram och utvärdera ett betalningssystem
lämnats över till styrelsen, samt en enkät gjorts och svaren sammanställd som visar både intresse och
kommentarer från arrangörer kring ämnet: betalningssystem. Start: juli 2021. Slut: november 2021

Uppdrag – Arrangörsträﬀar
Under sommaren 2021 höll kommittén sin första digitala arrangörsträff där vikten låg på att introducera
den nya kommittén, dess arbete, samt att få input från deltagande arrangörer om vad som var viktigt för
dom att kommittén jobbade vidare med.

Händelser
Under året 2021 har kommittén haft 11 digitala möten varav 3 av dom enbart har varit arbetsmöten för
uppdatering av Arrangörsmanualen.
Arbetet med arrangörsmanualen gjordes med input från SNWKs andra kommittéer, styrelsen samt mail
från arrangörer runt om i landet. Under året släpptes två uppdateringar av Arrangörsmanualen som
inkluderade ändringar från nya regelverket.
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Under året har även den första digitala arrangörsträffen hållits med syfte att först och främst presentera
kommittén och dess arbete för arrangörerna. Efter detta digitala möte har vi märkt att kommunikationen
med arrangörerna har blivit mycket tätare och detta ännu mer efter att Facebook gruppen ”SNWK
arrangörer” startades och blev ett forum där man kunna ställa fråga och få svar från andra arrangörer
snabbt och enkelt.
Betalningssystem är fortfarande ett ämne som är högt på vår dagordning och vi har jobbat engagerat i
frågan under året. På uppdrag från styrelsen skickade vi ut en enkät under hösten som många arrangörer
tog tid att besvara. Dom många svaren gjorde att vi fick en mycket bra bas av data som visar hur intresset
för betalningssystem ser ut.
Viktigast av allt är att Arrangörskommittén fortfarande är en aktiv grupp med ett behagligt arbetsklimat där
vi jobbar med varandra och hjälps åt med att driva uppgifterna.

Slutord
Vi kommer att fortsätta med att arbeta för att arbetet som arrangör ska bli så enkelt så möjligt. Under 2022
planera vi för ännu fler digitala arrangörsträffar med syfte att sprida kunskap och skapa ett öppet forum
där arrangörer kan ställa frågor och ge input till arrangörskommittén.

Henriette Hertz-Pedersen (sammankallande)
Katarina Eriksson
Carina Berglund
Marina Eklund
Maria Alzén-Kristiansson
Birgitta Sondell (styrelsens mentor)
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Tillgänglighetskommittén
Tillgänglighetskommittén i SNWK lämnar följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Medlemmar
Liselott Hagberg (sammankallande & styrelsens mentor)
Tina Persson (sekreterare)
LenaMarie Hagman (e-postansvarig)

Verksamhet – uppdrag
Tillgänglighetskommittén arbetar för en ökad tillgänglighet på noseworktävling, doftprov samt
noseworkkurser för tävlande/kursdeltagare med funktionshinder. Genom att sprida information till
domare, tävlingsarrangörer och instruktörer hoppas vi på ett bra bemötande och en ökad vilja att arbeta
för tillgänglighet för alla. Vi vill också visa möjligheterna för tävlande/kursdeltagare med funktionshinder
att deltaga på kurs och tävlingar i nosework.

Händelser
När verksamhetsåret inleddes var vi en arbetsgrupp för tillgänglighetsfrågor inom SNWK. Först vid
årsmötet erkändes vi som en kommitté.
När året började bestod arbetsgruppen av Anneli Johansson, Linda Stotzer, Mia Bertram, Barbro Collin och
Tina Persson. I mars kom avgick Barbro Collin och Anneli Johansson. Då kom i stället LenaMarie Hagman
och Sofia Schröder in. I juli avgick Sofia Schröder och Mia Bertram. Då kom även Liselotte Hagberg in från
styrelsen och satte ny fart till kommittén. I november avgick Linda Stotzer. Nu vid årets slut består
kommittén av LenaMarie Hagman, Tina Persson och Liselotte Hagberg som representant från styrelsen.
Tillgänglighetskommittén har haft 3 digitala möten under året. LenaMarie Hagman och Tina Persson har
dessutom haft 3 arbetsmöten per telefon för att kunna sammanställa Lathundarna.
Tillgänglighetskommittén har arbetat med många frågor under året. Vi har lagt fram förslag till styrelsen
om en ruta på anmälningssidan där man kan kryssa i och skriva information om man har ett
funktionshinder så att kommunikationen kan underlättas mellan arrangören och den tävlande. Det har
dock inte kommit till handling än men ligger på styrelsens lista har vi förstått.
Vi har också arbetat på att det ska vara ett krav att det ingår information om tillgänglighet och
funktionshinder i utbildningarna till instruktör, doftprovsdomare, tävlingsarrangör och domare inom
SNWK. Det har nu gått vidare till dialog med utbildningskommittén.
Vi har också arbetat för att vi vill att styrelsen trycker på och meddelar arrangörer av träffar för arrangörer,
instruktörer eller domare att någon av oss i tillgänglighetskommitén blir inbjudna för att medverka. Än så
länge har vi inte blivit inbjudna.
Vi har även arbetat för att det bör skrivas in i reglerna att om en tävlande med funktionshinder inte
kommer in genom den utsedda starten vid ett sökområde av någon anledning, till exempel att dörren är för
smal eller där finns en trappa så vill vi att det står utförligt i reglerna att det är okej för den tävlande att
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starta från annat möjligt håll som till exempel om det finns en ingång till som är tillgänglig. Hunden bör gå
genom ursprungliga starten så långt det är möjligt och kan hållas av medföljande person eller sitta kvar på
kommando. Vi har fått besked att den texten inte kan ändras förrän vid nästa regelrevidering och där
hoppas vi på en dialog med arrangörskommittén.
Vi har även arbetat med frågan om foto på tävlingsområde och ingång till sökområde. I många fall kan det
vara lättare för en tävlande med funktionshinder att bedöma tillgängligheten om man får se tävlingsplatsen
och sökområdena på bild. Detta gäller de tillfällen då arrangören är tveksam. Vi vill att det skrivs in i
reglerna att det är okej för arrangören att skicka en bild på områdena till den tävlande i fråga. Det är en
fråga som vi har lämnat till styrelsen och önskar det tas upp till kommande regelrevidering.
En stor del av kommitténs arbete har lagts på att sammanställa lathundar. En för instruktörer för att
underlätta tillgänglighet vid kurser och en för domare/arrangörer för att underlätta tillgänglighet vid
doftprov och tävlingar. Vi har förstått att kunskapen om tävlande/kursdeltagare med funktionshinder
behöver öka och där kan lathundarna vara ett viktigt verktyg. Lathundarna är så gott som klara men har en
del finputs kvar. De hoppas bli klara för publicering under första kvartalet 2022.

Slutord
Det är många bollar i luften hos tillgänglighetskommittén men under inledningen av 2022 är det stora
fokuset på att få till slutklämmen av de båda lathundarna.
Under 2021 hade kommittén äskat pengar för att åka ut och informera hos anordnare av utbildningar för
domare och instruktörer, men på grund av corona har det här inte gått att genomföra. Planen är dock att
komma i gång med det under 2022 och även försöka nå ut till anordnare av de här utbildningarna.
Vi planerar även att undersöka möjligheterna att få till en kort informationsfilm med en tävlingsarrangör,
en domare och en instruktör som intervjuas kring sina erfarenheter av personer med funktionshinder på
tävlingar och kurser.
Planen är även att arbeta fram ett material som kan vara underlag om vi blir inbjudna av anordnare av
utbildningar till domare och instruktör så att det ska vara enkelt och enhetligt när vi åker ut.
Tillgänglighetskommittén kände att vi i början av året arbetade i motvind men att vinden har vänt och vi
ser med stor entusiasm fram emot 2022 som ett bra verksamhetsår.

Liselott Hagberg (sammankallande & styrelsens mentor)
Tina Persson
LenaMaria Hagman
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Statistik från 2021
Motsvarande siffror för antalet tävlingar visas för 2019 (det sista ”normala året”) och 2020 för att påvisa
effekten av Corona-restriktioner på tävlingsverksamheten. Under 2021 var prov- och tävlingsverksamheten
helt avstängd till och med 1 juni.

Doftprov

Antal arrangerade DP (alla klasser): 168
Antal godkända NW1: 1420
Antal godkända NW2: 463
Antal godkända NW3: 214

TSM
Antal tävlingar

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

2021

2020

2019

NW1

122

84

160

1518

4198

1395

NW2

82

40

110

678

2467

263

NW3

19

11

25

61

299

9

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

Antal uppflyttade till TSM NW2: 364
Antal uppflyttade till TSM NW3: 38

TEM - Inomhus
Antal tävlingar
2021

2020

2019

NW1

26

12

53

510

761

348

NW2

2

4

4

20

20

0

NW3

0

0

0

0

0

0

Antal uppflyttade till TEM Inomhus NW2: 45
Antal uppflyttade till TEM Inomhus NW3: 0
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TEM - Behållare
Antal tävlingar

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

2021

2020

2019

NW1

14

13

29

395

504

242

NW2

0

5

7

0

0

0

NW3

0

0

0

0

0

0

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

Antal uppflyttade till TEM Behållare NW2: 26
Antal uppflyttade till TEM Behållare NW3: 0

TEM – Fordon
Antal tävlingar
2021

2020

2019

NW1

13

20

25

286

340

156

NW2

0

0

0

0

0

0

NW3

0

0

0

0

0

0

Antal ekipage

Antal starter

Utdelade diplom

Antal uppflyttade till TEM Fordon NW2: 27
Antal uppflyttade till TEM Fordon NW3: 0

TEM - Utomhus
Antal tävlingar
2021

2020

2019

NW1

26

21

23

510

761

348

NW2

2

1

1

20

20

0

NW3

0

0

0

0

0

0

Antal uppflyttade till TEM Utomhus NW2: 55
Antal uppflyttade till TEM Utomhus NW3: 0
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Styrelsen för Svenska Nose Work Klubben får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Svenska Nose Work Klubben (SNWK) är en ideell förening som bildades 2014. Föreningen har
ca 3.700 medlemmar. Sedan 2015 är SNWK en avtalsansluten verksamhetsklubb till Svenska
Kennelklubben (SKK). Det innebär att föreningens stadgar följer normalstadgan för klubbar
inom SKK och att SNWK:s regelverk för prov och tävling följer reglerna inom
SKK-organisationen.
Från och med 2022-01-01 övergår SNWK till att vara en verksamhetsklubb direkt under SKK.
Nose Work har varit en officiell hundsport sedan 2017 och föreningen är enligt avtal med SKK
huvudman för sporten.
Den övervägande delen av tävlingsverksamheten sker i SKK-klubbar, Svenska
Brukshundsklubbens (SBK) lokalklubbar eller hos lokala arrangörer som arrangerar tävlingar i
samarbete med SNWK.
Styrelsen har bestått av åtta ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Suppleanten Sara
Andersson har inte deltagit i styrelsearbetet och hon lämnade sin post 2021-09-02 på egen
begäran.
Underställt styrelsen finns sju kommittéer. Styrelsesuppleanterna har deltagit aktivt i
styrelsearbetet både genom att vara mentorer i kommittéerna och genom att delta på
styrelsemötena.
Under 2021 har det hållits 27 digitala styrelsemöten inklusive det konstituerande styrelsemötet.
Styrelsen har även genomfört ett fysiskt tvådagars arbetsmöte i november.
Föreningen har sitt säte i Knislinge.
Förväntad framtida utveckling
Föreningens ekonomi är god och den har utvecklats i positiv riktning under de år som
föreningen har funnits. Verksamheten har under de senaste åren gått med rejäla överskott och
sett i ett femårsperspektiv med de fyra senaste åren inräknade finns det inget behov av
ytterligare konsolidering. Det finns heller inget som i dagsläget tyder på att föreningens goda
ekonomiska utveckling inte skulle fortsätta.
Tillgångarna i en ideell förening ska användas så att de kommer medlemmarna till nytta och
det ska inte vara ett självändamål att samla pengar på hög.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Corona-pandemin har medfört att tävlingsverksamheten under året inte kom i gång förrän vid
halvårsskiftet. Intäkten från medlemsavgifter är lägre än förra årets. Kostnaderna för möten
och konferenser har varit minimala eftersom de som ägt rum har skett digitalt. Många av de
budgeterade aktiviteter som kommittéerna hade planerat för under 2021 har inte gått att
genomföra på grund av Corona-pandemin med tillhörande restriktioner. Sammantaget har
detta gett ett överskott i verksamheten trots att styrelsen hade budgeterat för ett underskott.
Samarbetet med redovisningsbyrån hos Grant Thornton som sköter klubbens bokföring har
fungerat fantastiskt bra.
Konsulten Emma Björnåsens tid för kansliarbete har utökats med en timme i veckan till 11
timmar i veckan från och med 2021-04-01.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
1 807
360
83,4

2020
1 271
223
91,5

2019
2 131
131
75,0

2018
1 483
347
83,3

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

1 807 428
13
893 313
2 700 754

1 270 954
10
907 355
2 178 319

-32 136
-1 173 802
-1 135 166
-2 341 105
359 649

-205 130
-1 234 610
-514 865
-1 954 606
223 714

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

0
-33
-33
359 616

64
-879
-815
222 898

Resultat före skatt

359 616

222 898

Årets resultat

359 616

222 898

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Föreningens intäkter
Övriga intäkter
Medlemsavgifter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
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2021-12-31

2020-12-31

2

800 000
800 000
800 000

800 000
800 000
800 000

3

0
0

0
0

34 624
578
3 781
38 983

2 220
0
5 681
7 901

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 493 384
1 493 384
1 532 367

924 089
924 089
931 990

SUMMA TILLGÅNGAR

2 332 367

1 731 990

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Transaktion 09222115557464382476

Signerat ÖB, MH, CF, CL, EW, KW, LÖ, SL, PB

Svenska Nose Work Klubben
Org.nr 802488-9340

Balansräkning

6 (8)

Not

2021-12-31

2020-12-31

1 585 241
359 616
1 944 857

1 362 342
222 898
1 585 240

127 812
44 132
215 566
387 510

29 999
0
116 751
146 750

2 332 367

1 731 990

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

800 000
0
800 000

0
800 000
800 000

Utgående redovisat värde

800 000

800 000

2021-12-31

2020-12-31

0
0

0
0

Not 3 Varulager
Färdiga varor och handelsvaror

Not 4 Eventualförpliktelser
Styrelsen har inte identifierat några eventualförpliktelser

Not 5 Ställda säkerheter
Föreningen har inga ställda säkerheter
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Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen fortsätter att bevaka och bedöma den pågående utvecklingen av viruset Covid-19 och kommer
att beakta den på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen är att Covid-19 har haft någon påverkan på
föreningens resultat och ställning efter räkenskapsåret slut.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Svenska Nose Work Klubben
Org.nr. 802488-9340
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Rapport om årsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Nose Work
Klubben för år 2021.

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Den
auktoriserade revisorns ansvar" samt "De förtroendevalda
revisorernas ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
De förtroendevalda revisorernas ansvar
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Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild
av föreningens resultat och ställning.

om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har
vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.
Göteborg enligt datum som framgår av elektronisk signatur

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Karin Eriksson
Auktoriserad revisor

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Svenska Nose Work Klubben för år 2021
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust.
Vi tillstyrker att årsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som
ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig
till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med
stadgarna.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
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Verksamhetsplan

-

Styrelsen vill fortsätta att verka för en transparent struktur där medlemmarna på ett enkelt sätt kan ta del
av föreningens verksamhet genom olika kanaler. Ambitionen är att medlemmarna ska uppleva att de har
glädje av föreningen och dess arbete så att vi kan fortsätta att utveckla verksamheten i syfte att aktivera
både hundar och människor på ett trevligt sätt.
Styrelsen vill fortsätta att arbeta via digitala kanaler för att nå ut till medlemmarna på ett enkelt sätt och
med korta ledtider mellan beslut och information.
Styrelsen vill att kommittéer och arbetsgrupper ska ha ett stort ansvar och mandat i sitt arbete. Till stöd för
deras arbete finns arbetsbeskrivningar och uppdragsstyrning från styrelsen. Det finns även en mentor från
styrelsen i varje kommitté / arbetsgrupp. För att skapa synergieffekter och delaktighet kring frågor och
uppdrag uppmuntrar styrelsen kommittéerna /arbetsgrupperna att utnyttja varandras kompetenser även
mellan grupperna.
Styrelsen vill fortsätta arbetet med att säkerställa kompetens och kvalitet bland klubbens
tävlingsarrangörer, funktionärer och instruktörer samt att skapa en rikstäckande aktivitets- och
tävlingsform som är tillgänglig för alla.

Verksamhetsåret 2022

Styrelsen har satt upp övergripande mål för själva verksamheten. Bland annat avser vi att delta på
hundmässan Stora Stockholm med en monter. En särskild grupp inom Tävlingskommittén arbetar för att
genomföra SM i Nose Work. Arbetet med att skapa förutsättningar för fler tävlingar fortsätter.
Även när det gäller styrelsearbetet har vi satt upp övergripande mål. Ett mål är att arbeta fram nya stadgar.
Ett annat mål är att fortsätta dokumentationen av styrelsens rutiner och arbetssätt för att underlätta för
kommande styrelser.
Genom det teknik- och strukturmål vi har satt upp räknar vi bland annat med att kunna fortsätta att
effektivisera möten, mötesstrukturer och mötesupplägg samt att fortsätta att verka för en transparens i
styrelsens arbete genom information via hemsidan och informationsfilmer på sociala medier.
Ett av våra mål gällande arrangemang för medlemmarna är att se över möjligheten att skapa aktiviteter för
de som inte vill tävla men som ändå vill aktivera sin hund med Nose Work

Verksamhetsåret 2023







Verka för flera tävlingar
Utbilda fler domare
Genomföra SM
Utveckla marknadsföringen av klubben och sporten
Verka för att öka medlemsantalet till 4 300 vid årets slut
Delta på Stora Stockholm med en monter
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Arrangera tävlingar på MyDOG
Delta på MyDOG med en monter

Styrelsen har även arbetat fram
SNWK VISION 2026
SNWK:s vision för 2026 är att alla som har hund ska känna till Nose Work. Vi ska vara minst 5 000
medlemmar. Det finns möjlighet att tävla så ofta man vill i närområdet. Styrelsen tillsammans med
kommittéerna arbetar gemensamt för verksamhetens fortsatta utveckling.

Medlems- & Marknadskommittén

Medlems- & Marknadskommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan för verksamhetsåret
2022.

Kommitténs uppdrag
Kommitténs uppdrag är att dels finnas till hands för alla kommittéer gällande både intern och extern
kommunikation för att på så sätt ha en tydlig kommunikation.
Alla punkter nedan är fullt genomförbara men en viktig punkt är att få fler medlemmar till kommittén.

Planerad verksamhet









Under året hitta 1-3 huvudsponsorer till SNWK
Öka medlemsantal under året till 4000 medlemmar
Uppdatera hemsidan
Ta fram införsäljningsmaterial
Vara behjälplig till alla kommittéer gällande all extern kommunikation
Få fler hundägare bli intresserade av Nose Work
Hitta ett nytt samarbete med ett profilföretag för kläder mm
Utarbeta en ny grafisk profil

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

Planerad verksamhet






Utveckla, förbättra och förenkla SNWK Tävling.
Införa en ny tävlingsklass, Elit, i SNWK Tävling.
Skapa nya och förnya befintliga manualer.
Få till ett fysiskt möte med kommitténs medlemmar.
Snabbt besvara frågor som kommer in via e-post.
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Domarkommittén
Domarkommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

Planerad verksamhet
Domarkommittén planerar att:










Genomföra en NW1 domarutbildning (våren 22 t.o.m. hösten 22).
Genomföra en NW2 domarutbildning (hösten 22).
Vidareutbildning för NW-Elit domare en dag (hösten 22).
Uppdatera SNWKs förtydligande till SKKs domaretiska regler (våren 22).
Genomföra en fysisk domarkonferens (november 22).
Ta fram ett förslag för införandet av domarprotokoll via digitala plattor.
Hantera inkomna klagomål gällande tävlingsdomare (2022).
Svara på inkomna frågor via e-post (2022).
Samverka med övriga kommittéer (2022).

Instruktörskommittén

Instruktörskommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

Planerad verksamhet – Fysiska instruktörsträﬀar


Under 2022 planeras fyra fysiska instruktörsträffar, 1-2 dagar per träff. Träffarna planeras på fyra
orter geografiskt spridda i landet för att så många instruktörer som möjligt kommer att ges
möjlighet att deltaga. Två träffar planeras under våren 2022.

Planerad verksamhet– Webbföreläsningar
Instruktörskommittén planerar sex webbföreläsningar under 2022







Svåra sök – Adam Hübinette
Pedagogik och coaching – Mats Hedlund eller Emma Wallin
Coronahundar – Michael Hedman
Tävlingspsykologi – Emma Wallin
Vindlära – Siw Rüden
Träningsupplägg NW Elit – Ann-Louise Ryrvik

Samverkan






Kommittén kommer att verka för mer nätverkande mellan instruktörer för ökad samverkan.
Fysiska träffar med förutsättningar för samtal och egen träning
Feedback och coachning
Små workshops och miniföreläsningar
Planering för doftprov och tävlingar
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Utbildningskommittén

Utbildningskommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

Planerad verksamhet








Revidera befintlig utbildningsplan för instruktörsutbildningar som ska delges alla utbildare.
Utbildning och fortbildning av certifierare/validerare.
Samarbeta med andra kommittéerna i utbildningsrelaterade frågor.
Se över utbildningsförfarandet av doftprovsdomare.
Genomföra certifieringar av instruktörer.
Genomföra validering av instruktörer.
Planera utbildningsdag för utbildare av instruktörer

Arrangörskommittén

Arrangörskommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

Kommitténs vision

Arrangörskommittén jobbar för att fler arrangörer ska våga och orka att arrangera tävlingar. Vi skapar
tydlighet och trygga ramar för nya arrangörer att arrangera tävlingar. Vi gör det lätt och enkelt att
arrangera tävlingar för rutinerade arrangörer.

Planerad verksamhet





Kommittén har digitala möten en gång i månaden där pågående uppdrag och frågor behandlas.
Kommittén har en aktiv Facebook-grupp där brådskande frågor kan tas upp och där man kan
samarbeta om pågående uppdrag mellan möten.
Kommittén planerar även digitala arrangörsträffar.
Kommittén planerar även ett fysiskt möte för kommittén efter årsmötet eller i samband med
elitklasstävling.

Tillgänglighetskommittén

Tillgänglighetskommittén i SNWK avger härmed följande verksamhetsplan för verksamhetsåret 2022.

Planerad verksamhet
Kommittén kommer att färdigställa Lathundarna för domare/arrangörer samt för instruktörer under första
kvartalet av 2022. Målet är att de ska finnas upptrycka att delas ut vid utbildningar med mera men även gå
att ladda ner som pdf från SNWKs hemsida. Lathundarna har jobbats fram av kommittén under 2021 och
kommer avslutas 2022.
Kommittén kommer att arbeta för att ta fram skriftligt material för personer med funktionshinder att ha
som underlag när de blir inbjudna (genom oss i kommittén) att medverka vid utbildningar av instruktörer,
domare och arrangörer. Detta för att informationen ska bli likvärdig över hela landet. Det beräknas vara
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klart november 2022. Kommittén kontaktar olika personer med funktionshinder, instruktörer och andra
berörda för att samla information.
Kommittén kommer att arbeta med att ta fram skriftligt material som kan vara underlag vid utbildningar av
instruktörer, domare och arrangörer. Det beräknas vara klart november 2022. Kommittén kontaktar olika
personer med funktionshinder, instruktörer och andra berörda för att samla information.
Kommittén kommer att arbeta för att ta fram ett par kortare informationsfilmer med domares och
instruktörs perspektiv på tävlande/kursdeltagare med funktionshinder. De är tänkta att kunna ses via
SNWKs hemsida samt visas på utbildningar av instruktörer, domare och arrangörer. Deras erfarenheter kan
hjälpa andra arrangörer/domare/instruktörer på ett unikt sätt. Kommittén har kollat upp med tänkta
berörda personer och arbete med frågor, information och annat kommer att påbörjas inom kort. Filmerna
beräknas vara klara i november 2022.
Kommittén vill deltaga på träffar och utbildningar för instruktörer, domare och arrangörer för att utbyta
tankar och idéer och dela med oss av vår kunskap rörande tillgänglighet. Det beräknas ske löpande under
året.
Kommittén hoppas på ett samarbete med övriga kommittéer under 2022.
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Budget verksamhetsåret
Rambudget för verksamhetsåret 2022
Föreningens intäkter
Validering/certifiering avgift
Ansökningsavgifter tävling och doftprov
Administrationsavgift SNWK - Tävling och doftprov
Anmälningsavgift egna tävlingar MyDog och SM
Arvode & reseersättning tävlingsdomare inkl arb.avg
Stambokningsavgifter SKK
Intäkter webshop
Försäljning egna arrangemang
Medlemsavgifter SKK

Kronor
51 000
325 000
396 000
19 000
1 765 000
446 000
5 000
1 000
974 000

Summa intäkter

3 982 000

Föreningens utgi er
Utbildningskommittén
Tävlingskommittén
Medlems- & Marknadskommittén
Instruktörskommittén
Domarkommittén
Tillgänglighetskommittén
Arrangörskommittén
Kommittéerna totalt

Kronor
75 000
24 000
96 000
21 000
419 000
24 000
10 000
669 000

Inköp material till arrangemang och egna tävlingar
Reklamprodukter & broschyrer
Hemsidor, programvaror
SNWK Tävling - vidareutveckling
Kontorsmateriel
Kansli
Porto
Företagsförsäkringar
Extern Auktoriserad Revisor
Hyra förråd
Redovisningskostnader
Medlemsadministration SKK

2 500
12 000
53 000
80 000
3 000
300 000
10 000
1 000
40 000
23 000
300 000
150 000
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Stambokningsavgifter SKK
Bankkostnader
Arvode tävlingsdomare
Resekostnader tävlingsdomare
Sociala avgifter tävlingsdomare
Arvode styrelsen inklusive arbetsgivaravgift
Utbildning, styrelsen
Årsmöte
Styrelsemöten
My Dog
Stora Stockholm
SM

445 500
7 000
1 060 000
321 000
183 000
127 000
5 000
10 000
35 000
0
20 000
91 000

Summa kostnader

3 948 000

Resultat

34 000
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Valberedningens förslag
Valberedningens förslag till styrelse 2022
Ordförande på 1 år: Mats Hedlund (omval)
Ordinarie ledamöter med mandat till årsmöte 2023

Lena Östman
Camilla Fagervall
Örjan Björklund
Christina Ling Larsson
Ordinarie ledamöter på 2 år:

Kristina Westerlind (omval)
Per-Arne Bergström (omval)
Susanne Lindros (omval)
Arne Ekstrand (nyval)
Suppleanter på 1 år (i föreslagen tjänstgöringsordning):

Lena Essmander (nyval)
Joakim Johansson (nyval)
Lotta Johansson (nyval)
Britt-Marie ”Bitte” Andersson (nyval)

Valberedningens förslag till revisorer 2022

Auktoriserad revisor: Grant Thornton representerad av Karin Eriksson 1 år (omval)
Revisorer på 1 år

Gunilla Nilsson (omval)
Anneli Huléen (omval)
Revisorsuppleanter på 1 år

Denise Friskman (omval)
Marie Ahlgren (omval)

Valberedningens förslag till valberedning 2022
Ledamot med mandat till årsmöte 2023: Maria Edelton

Sammankallande i valberedningen på 1 år: Marie Fogelquist (omval)
Ledamot i valberedningen på 2 år: Jonas Eek (omval)
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Presentation av föreslagna personer
Ordförande

Mats Hedlund, Dalarna

Nu har jag haft förtroende att vara ordförande under 2019/2020 - 2020/21.
Vi har i Styrelsen arbetat hårt under pandemin med att digitalisera
verksamheten och skapat plattformar för att underlätta fortsatt arbete. Vi
har jobbat för en transparens och snabba informationskanaler. Vi har även
verkat för att våra kommittéer och arbetsgrupper genomfört sina uppdrag
och uppgifter inom ramen för det mandat styrelsen givit. Det har trots
begränsat tävlande varit ett intensivt år med stort engagemang från
styrelsemedlemmar och kommittéer där vi tillsammans arbetar mot ett
gemensamt mål att utveckla verksamheten. Om årsmötet vill så ställer jag
upp och fortsätter som ordförande i föreningen ett år till.

Min ambition är att vi ska vara en aktiv styrelse med drivande kommittéer
med stort mandat. Jag kommer ha fokus på att effektivisera styrelsearbetet
och arbetet i kommittéerna kommande år. Vi ska arbeta vidare med vår vision och den 5-årsplan vi tagit
fram. Jag vill ha fokus på lång sikt så vi kan göra kloka vägval under resans gång. Vi arbetar tillsammans för
allas vårt bästa och för att våra hundar och hundägare ska få en rolig och meningsfull sysselsättning
tillsammans med oss.

Ledamöter på år

Susanne Lindros, Skåne

Mitt namn är Susanne Lindros. Jag är pensionär, bor i Nordvästra Skåne
och har tränat och tävlat NW sen 2014. Under 2018 utbildade jag mig till
TS och TL för att kunna jobba ännu mer med sporten. När jag inte själv
tränar eller tävlar tillbringar jag en stor del av min tid med att arrangera
och vara TL och TS på NW tävlingar. Dels på Olofströms Brukshundklubb,
där jag sitter i Nose Work kommittén, dels tillsammans med
egenföretagare i mitt närområde. Jag tycker om att ha ett ben i båda läger.

De två senaste åren har jag jobbat som kassör i SNWK och haft hand om
administrationen av klubbens ekonomi i samarbete med vår redovisningsbyrå. Att kontrollera och
organisera reseräkningar från alla klubbens tävlingar är kanske inte det roligaste jobbet, men att jobba
med budgetering och löpande budgetuppföljning så vi hela tiden har koll på klubbens ekonomi tycker jag
är rätt spännande. Jag erbjuder mig i alla fall att fortsätta två år mer om jag blir vald och under den tiden
kommer jag att fortsätta det redan påbörjade arbetet med att strukturera och dokumentera våra olika
administrativa rutiner i samarbete med ledamot Kristina Westerlind (om hon blir vald).
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Kristina Westerlind, Värmland

Pigg och glad pensionär som suttit i styrelsen som ledamot sedan årsmötet
2020. Under min mandatperiod har jag bland annat jobbat med frågor
rörande avtal och ekonomi, stadgar, anslutning till SKK, årsmöten och
årsmöteshandlingar, rutinbeskrivningar, planering av styrelsens arbete,
uppdragsskrivning till kommittéerna med mera.
Yrkesmässigt har jag arbetat som jurist i bank i 25 år.
För övrigt är jag bara en vanlig hundägare som fastnat för aktiviteten Nose
Work. När jag inte hjälper till som inropare, skrivare eller tidtagare tävlar
jag NW Klass 2 med Lovis borderterrier och mina två chihuahuor Dagny och
Zaga under devisen "tant i hatt med liten hund”.

Arne Ekstrand, Skåne

Arne Ekstrand, 63 år sambo med Lilian och vår hund Diva som jag tävlar, har
kommit till klass II. Bor sedan 12 år i Bjärred lite sydväst om Lund. Har under
åren haft ledande positioner i näringslivet men också en del ideella uppdrag
vilket alltid är en utmaning och roligt i sig. Har nu suttit som suppleant i SNWK
i ett år och mentor för MoMk (medlems o marknadskommittén). Ett mycket
kul inspirerande uppdrag och hoppas på att kunna få fortsätta med det i
någon form. Nose Work är en kul och utmanande tävlingsform inte minst för
Husse. Jag tycker att kunskapen om Divas kroppsspråk och sätt att
kommunicera har kommit upp till en helt innan nivå tack vare att vi började
med NoseWork. Annars så fortsätter vi jag svamp, umgås med vänner med
mat och goda viner samt trevliga resor. Helt enkelt njut av livet och ha roligt så långt som möjligt med
både två som fyrbenta vänner!

Per-Arne Bergström, Stockholm
Hej, här kommer lite information om mig. Jag har suttit som ledamot i SNWK
styrelse under två år och är nu villig för omval. Under tiden i styrelsen så har
förutom mitt engagemang inom styrelsen också varit mitt uppdrag som
mentor till SNWK domarkommitté.
Förutom detta så var jag även sammankallande för gruppen som jobbade
med regelrevidering som ganska nyligen trädet i kraft. Jag är även aktiv som
domare samt har under dom senaste 4 åren varit lärare vid SNWK
domarutbildningar. Civilt jobbar jag vid Försvarsmaktens Hundtjänst Enhet.
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Suppleanter på år

Joakim Johansson, Västra Götaland
Jag heter Joakim och jag är en positiv, relativt
ung herre född 92. Som person är jag
målmedveten och ser inte någonting som
omöjligt, utan hellre tvärt om. Familjen
prioriteras alltid och är en viktig del i min vardag.
Jag bor i Gunnilse som ligger utanför Angered i
Göteborg tillsammans med min sambo Frida och
vår jaktlabbe Trixie.
Jag går för närvarande i skolan och pluggar heltid
till hunddagisföreståndare och Noseworkinstruktör. Har tidigare mestadels arbetat inom vård, skola, butik och administration.
Min sambo har nyligen startat eget som till största delen att fokusera på Nosework - relationen mellan
hund och människa. Där hoppas även jag kunna fylla en funktion.
När det gäller Nosework är jag TL och TS och vi har genom företaget även ansökt om att bli arrangör. Har
testat att tävla själv en gång med Trixie (som sambon vanligtvis tävlar med). Tog den tävlingsdagen både
diplom och SSE så varför inte sluta på topp
Jag tycker att Nosework är något av det bästa som hänt i hundvärlden och för mig är det viktigt att
Nosework fortsätter att vara den fantastiska sport som den är idag.
Jag driver Facebook och Instagram sidan Nosework Sverige som i skrivande stund har över 1.6 tn
medlemmar där jag engagerat lyfter frågor inom sporten och ofta blir jag tårögd av att läsa hur viktigt
NW är för många hundar.
När vi inte arbetar håller vi gärna till i naturen, fotograferar eller åker iväg på en mysig spa helg. Jag är
intresserad av att läsa däckare samt att kolla på serier.
Under gymnasietiden studerade jag Handels på Nösnäsgymnasiet i Stenungssund från 2008. Kurserna jag
levererade bäst i var information och layout, Multimedia och Handel specialisering. Men efter gymnasiet
bytte jag helt inriktning och började arbeta inom äldreomsorgen då jag brinner för arbetet med
människor. Själv skulle jag beskriva mig som utåtriktad, empatisk och ansvarsfull.
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Lena Essmander, Dalarna
Lena Essmander heter jag och bor i en villa i Borlänge. Jag
arbetar med innovation och utveckling inom papper och
massaindustrin. Har nästan alltid haft hund omkring mig när
jag växte upp och hos farmor och farfar.
Min första riktigt egna hund köpte jag 2006, en liten blandras
med ett stort hjärta. Idag har jag och min dotter två Australien
Shepherd-tikar tillsammans.
Jag brinner verkligen för Nose Work, världens bästa
hundsport. Utbildade mig till NW-instruktör våren 2018. Jag
har sedan dess haft och har många kurser hos Dala
Hundservice. Lite Rallylydnad, lydnad, freestyle och hoopers
blir det också med hundarna. Min ambition är att få utbilda
mig till NW-domare så småningom.

Britt-Marie ”Bitte” Andersson
Jag heter Britt-Marie Andersson kallas ”Bitte” eller ”Luffsan” pga mitt stora
skogsintresse.
Lever idag med fem Lagotto Romagnolo flickor, är uppfödare av rasen.
Viltspår. Något som ligger mig varmt om hjärtat är hundens luktsinne, vilket
luktsinne den har. Jag tycker att hundens bästa sinne som de har är väldigt
missuppfattat.
Driver Hundkurser för Alla, ”Vanezza’s Hundförarutbildning” och arbetar andra
halvtiden med bokföring mm i ett .
Har gott många olika utbildningar och 2014 blev jag klar Nosinstruktör vilket
innebär att jag har fyra – delar med mig i min utbildning:
Kantarellsöksinstruktör, Luktdiskriminering, Personspår & Viltspårsinstruktör.
Under våren 2014 utbildade jag mig till Viltspårdomare, vilket nöja att få lägga
spåren och sedan låta andras hundar gå mitt spår, man lär sig väldigt mycket
att läsa andras hundar i spåren och tog examen hösten 2014 till viltspårsdomare. Under 2015 kom Nose
Work in i mitt liv & utbildade mig till Nose Work instruktör, arbetade några år med detta innan jag sökte
in till Nose Works domare. Denna hundsport har gjort mycket gott med våra hundar till det positivt och
man ser hur de växer o får ett bra självförtroende mm. Äntligen får de använda sitt bästa sinne. Jag har
också Hundbeteendevetare utbildning, vilket stärker mig i olika situationer.
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Lotta Johansson, Västernorrland

Lotta Johansson heter jag, 53 år, född och uppvuxen i Gällivare men bor
sedan 11 år i Sundsvall. Vi hade hund hemma när jag växte upp, först en
dvärgpudel och därefter en flatcoated retriever.
Min första egna hund köpte jag 1994 tillsammans med min dåvarande
sambo och hon blev den första av tre hundar vi utbildade till patrullhund
även om det då hette tjänstehund hemvärnet eller flygvapnet. Det blev
ett fåtal brukstävlingar (spår) och lydnadstävlingar men
tjänstehundsverksamheten tyckte jag var det roligaste.
Jag var elev på SBK:s sommarskola under flera somrar och gick i stort
sett alla kurser som fanns och hann med att vara instruktör där innan
det intresset falnade och under dessa år var jag också minhundsförare i
den minhundspool som SBK och Försvarsmakten drev under ett antal år
vilket var mycket roligt med resor och träningar framför allt på FHTE och
i Eksjö där det fanns övningsfält.

Nu tävlar jag nosework med min jaktcocker Ina som är 2,5 år och tycker det är superroligt. Hon är
viltspårschampion, vi har testat lite jaktträning och hon är den gladaste hund jag någonsin träffat, allt är
roligt hela tiden 
Jag har varit tidtagare på några NW3-tävlingar och tycker det är mycket lärorikt att se mer erfarna
hundförare arbeta med sina hundar.
Jag är aktiv som testledare för BPH och figurant på MH/MT. Utöver detta är jag ringsekreterare sedan
många år och jobbar på ett litet antal utställningar varje år.
Föreningslivet fick jag med mig hemifrån och jag har varit aktiv i idrottsföreningars styrelse sedan
ungdomen där basket dominerat, ledamot och kassör under många år i Dundret Basket samt sekreterare
i Norrbottens basketförbund. Innan flytten från Gällivare var jag ordförande i BHK Malmen där jag
fortfarande är medlem och ordförande för Norra Norrbottens kennelklubb.
I dagsläget är jag ordförande i Timrå brukshundklubb och sitter i styrelsen för Västernorrlands
kennelklubb.
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Auktoriserad revisor

Grant Thornton representerat av Karin Eriksson
Revisorer på år

Gunilla Nilsson, Skåne

Mitt namn är Gunilla Nilsson, 61 år, bor på landet utanför Hässleholm i N Skåne.
Jag och mannen har gård med får, hästar, höns, katter och hundar. Har ett
förflutet inom bankens och skolans värld men är hemma nu med våra djur.
Vi har haft hund sedan 1980 och startade liten uppfödning av dvärgschnauzer för
ca 10 år sedan. Jag har tävlat rätt mycket Rallylydnad men gick över till Nosework
för ca 4 år sedan och är totalt fast! Tränar och tävlar våra 4 tikar i detta och avlar
mot arbetande dvärgschnauzer med mycket energi.
Försöker få våra valpköpare att arbeta med sina hundar och då så klart med
Nosework!

Anneli Huléen, Skåne
Kommer från Skåne och bor i Hässleholm. Jobbar med redovisning och
koncernredovisning på Bergendahls i Hässleholm, har tidigare arbetat som
revisor. Har tränat Nosework i 6 år. Tävlar med min Kooiker – Chippo i klass 2.

Revisorsuppleanter på år

Denise Friskman, Östergötland
Jag bor i Linköping tillsammans med min sambo och vår 2 åriga aussie. Till vardags arbetar jag som
ekonomiassistent på ett större företag i Linköping, fritiden ägnas åt hundträning och friluftsliv. Jag kom i
kontakt med NW första gången 2017 i syfte att stärka min hunds självförtroende. Både jag och min hund
fastnade för sporten direkt!
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Marie Ahlgren, Gotland

Mitt namn är Marie Ahlgren, är drygt 60 år och bor i Visby. Jobbar till
vardags som ekonomichef på en större koncern här på Gotland. Ägnar
en stor del av min fritid till Nose Work. Tränar gärna med min sheltie ett
par gånger i veckan, sitter i styrelsen i den relativt nya klubben Gotland
Nose Work klubb och under 2020 utbildande jag mig till
tävlingssekreterare.

Valberedning

Marie Fogelquist, Dalarna
Marie Fogelquist, Jag har nu varit med i
valberedningen under 2 år. Om årsmötet vill så är jag
gärna med 1 år till. Jag har ett brett kontaktnät bland
instruktörer, domare och tävlande.
Jag har arbetat både professionellt och privat med
hundar sedan början av 80-talet. Arbete med hundar
har tagit mig till nästan alla län i Sverige och även
andra länder som Danmark, Norge, Finland, Polen och
USA.
Jag driver Dala Hundservice som såklart har sitt säte i
vackra Dalarna. Jag inspireras av och slutar aldrig
fundera kring ämnet inlärning. Mitt mål för våra
kurser är att skapa enkla övningar som hundar lär sig av, men också att göra detsamma för
hundägare.
Det som är så spännande med Nose Work är att se hur hundarna växer i självförtroende och hur
relationen stärks mellan hund och förare.
För mig började Nose Work med att en vän hörde av sig från USA, hösten 2011.

- Har du hört om den nya hundsporten K9 Nose Work?

Det hade jag ju inte, så det blev många långa telefonsamtal med henne om Nose Work.
Vi började direkt träna själva och med kursdeltagare. 2013 hade vi vår första instruktörsutbildning.
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Vi pratade med SKK och fick hjälp från Föreningskommittén och den 14 februari 2014 blev Svenska
Nose Work klubben officiellt född. 3 år senare blev tävlingarna officiella.
2014 var också det år som Ron Gaunt ”fader till Nose Work” kom till Sverige första gången. Det blev
några härliga instruktörsläger i Borlänge och Håverud, med Ron som en av instruktörerna. Stort
Tack Ron! Du kommer alltid att finnas kvar i våra hjärtan.
Jag hade ett mål när jag började driva Nose Work. 2020 skulle alla hundägare i Sverige veta om att
Nose Work finns och hur bra det är för hundarnas välbefinnande. Så otroligt många fantastiskt
engagerade och duktiga personer har under årens lopp gjort Nose Work till vad det är idag, stort
tack!

Jonas Eek, Västra Götaland
Bild och presentation saknas
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Propositioner
Proposition 1 – Om ändring av stadgar
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Motioner
Motion 1 – Om hemort i startlistor

Styrelsens förslag till beslut: Avslag
Motivering till styrelsens förslag till beslut:
Att behöva ange bostadsort i tävlingsprogrammet kan ställa till problem för tävlande som
lever med skyddad identitet och/eller skyddad adress. Det är en enkel fråga att ställa till en
medtävlande om varifrån vederbörande kommer och ett lätt sätt att därmed inleda ett samtal
med en ny bekantskap.
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Motion 2 – Om karta i SNWK tävling

Styrelsens förslag till beslut: Avslag
Motivering till styrelsens förslag till beslut:
Bra idé som behöver bearbetas. Det kan vara svårt att praktiskt hålla kartan uppdaterad men
en tänkbar lösning är att efter tävlingsorten i text ange i vilket län orten ligger. Styrelsen tar på
sig ansvar för att jobba vidare med frågan som en ej prioriterad ändring i SNWK Tävling.
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Motion 3 – Om att arrangör inte ska få tävla på sin egen tävling

Styrelsens förslag till beslut: Avslag
Motivering till styrelsens förslag till beslut:
Motionen innebär ett förslag till regeländring och motionären hänvisas därför att ta upp
frågan i samband med kommande regelrevidering år 2027.
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Motion 4 – Om betalsystem

Styrelsens förslag till beslut: Avslag
Motivering till styrelsens förslag till beslut:
Arrangörskommittén har tagit fram ett genomarbetat underlag gällande ett betalningssystem
samt via en enkät rådfrågat arrangörer för att få ett underlag.
Införandet av ett betalsystem skulle innebära att alla anmälningsavgifter ska betalas av de
tävlande genast vid anmälan samt att många arrangörer inte var beredda att betala
kostnaderna för att använda sig av betalsystemet.
Styrelsen har länge och ingående diskuterat ärendet under ett fysiskt arbetsmöte i november
2021 och noga vägt för- och nackdelar mot varandra. Därefter har styrelsen 2021-12-16
beslutat att i dagsläget inte införa ett betalsystem kopplat till SNWK Tävling.
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Motion 5 – Om maxpris på startavgifter
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Förslag 1 – maxbelopp för startavgift för tävling
Styrelsens förslag till beslut: Avslag
Motivering till styrelsens förslag till beslut:
Nose Work är en aktivitet för alla hundar men inte en tävlingssport för alla. De flesta
organiserade fritidsaktiviteter man ägnar sig åt kostar pengar och det är sällan barn och
vuxna har råd att ägna sig åt alla aktiviteter de skulle vilja och så ofta som de skulle vilja.
Styrelsen anser att det inte går att sätta ett maxbelopp på startavgiften eftersom:
- Årsmötet 2021 beslutade om en höjning av domararvodet.
- Milersättningen är ett belopp fastställt av staten och SKK har uppmanat underlydande
klubbar att göra en höjning av milersättningen som, om SNWK beslutar att följa SKK:s
uppmaning, kommer att innebära ökade kostnader för arrangörerna i form av
arbetsgivaravgift.
- Stambokföringsavgiften till SKK råder inte SNWK över.
- SNWK behöver ha inkomster till klubben och utöver medlemsavgifterna har klubben
bara inkomster från ansökningsavgifter till tävlingar och från administrationsavgifter för
tävlingar.

Förslag 2 – sänka kostnader för att arrangera tävling
Styrelsens förslag till beslut: Avslag
Motivering till styrelsens förslag till beslut:
Styrelsen kan inte se att förslaget i motionen är en arbetsuppgift för klubben.
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