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Förslag till beslut
Organisationskommittén föreslår styrelsen för Svenska Agilityklubben att besluta att Svenska
Agilityklubben kan ge i uppdrag åt agilityaktiva medlemmar i områden utan SKK-anknytning,
eller med försvårade möjligheter att utöva agility, att verka för att främja agilityns utveckling
och utbredning genom att bilda aktivitetsgrupper.
Bakgrund
Agility bedrivs i många former och konstellationer och inte alltid under SKK-paraplyet.
Privata arrangörer av kurser, träningar och tävlingar etablerar sig alltmer på agilityarenan
och det vore önskvärt att hitta former för att fånga upp dessa i organisationen.
På flera håll i landet upplever agilityintresserade personer svårigheter på olika vis för att
kunna utöva sin sport både vad gäller aktiviteter och möjlighet att utbilda sig som att träna
och tävla.
Det är heller inte alltid möjligt att starta en lokal klubb då det är upp till rådande länsklubb
eller distrikt att tillmötesgå ett sådant önskemål.
Önskemål om att hitta sammanhang för att ändå bedriva agilityverksamhet i organiserad
form har inkommit från till exempel Gotland och Skåne.
Årsmötet uppdrog också åt Svenska Agilityklubben att utarbeta förslag på kriterier för
utomstående klubbar/föreningar att arrangera tävlingar i SAgiKs namn.
Organisationskommittén anser dock att arrangera tävlingar är för snävt som
verksamhetsområde utan önskar att dessa aktivitetsgrupper ska arbeta bredare och mer
målinriktat för agilityns intresse och utveckling.
Många efterfrågar också möjlighet att bilda lokalklubbar. Vår uppfattning är dock att det är
för tidigt att gå över till ett fullmäktigesystem då vi tror att vi i dagsläget inte är ett tillräckligt
stort antal som vill bilda lokala klubbar. Vi tror dock att dessa aktivitetsgrupper kan vara den
första grunden för att i framtiden bilda lokala klubbar och gå över till ett fullmäktigesystem.
Syfte
Att ge agilityintresserade personer möjlighet att verka i ett agilitysammanhang för agilityns
utveckling knutet till SAgiK.
Mål
Att öka antalet medlemmar i Svenska Agilityklubben och att öka antalet agilityaktiviteter i
organiserad form som medlem i Svenska Agilityklubben.
Genomförande
Svenska Agilityklubben uppdrar åt en aktivitetsgrupp inom medlemskåren att öka intresset
för agility i det geografiska närområdet.
Alla deltagare i aktivitetsgruppen är medlemmar i Svenska Agilityklubben och lyder under
dess stadgar.
Ekonomin redovisas till och hanteras av SAgiK styrelse.

Uppdragen till Aktivitetsgruppen ges av SAgiK men kan också komma som förslag på
aktiviteter från Aktivitetsgruppen till SAgiK. Sammankallande för Aktivitetsgruppen
rapporterar uppdraget till Svenska Agilityklubbens styrelse.
Eventuell budget

SAgiKs styrelse fastställer budgeten för Aktivitetsgruppen.

Utvärdering/uppföljning
Då målet är ett kvantitativt mål så görs endast uppföljning av måluppfyllnaden.
Har antalet medlemmar i Svenska Agilityklubben ökat i det geografiska området?
Har arbetsgruppen genomfört det planerade antalet aktiviteter?
Sammankallande för arbetsgruppen rapporterar in måluppfyllnad till styrelsen.

