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Svenska	  Agilityklubben	  7-‐2015	  
2015-‐08-‐12,	  §	  101-‐	  
Protokoll	  med	  Svenska	  Agilityklubbens	  styrelse	  13	  juni	  2015.	  
Närvarande:	  	  
Christianne	  Simson	  ordförande	  	  	  
Åsa	  Wrede	  Vice	  Ordförande	  
Sven	  Åfeldt	  Kassör	  
Maria	  Lönnberg	  Sekreterare	  
Patrik	  Borgström	  Ledamot	  

Hans	  Nordgren	  Ledamot	  
Mette	  Björne	  Ledamot	  	  
Lena	  Dyrsmeds	  Suppleant	  	  	  
Rosemarie	  Persson	  Suppleant	  
Anja	  Jurestam	  Suppleant	  

	  
Adjungerade:	  	  
Ewa	  Lundin	  kanslist	  SAgiK	   Per-‐Inge	  Johansson	  SKK	  
	  
Frånvarande:	  
Fredrika	  Jonasson	  Suppleant	  	  
	  
§	  101	  Mötet	  öppnas	  
Ordföranden	  öppnar	  mötet	  
	  
§	  102	  Justering	  
Styrelsen	  beslöt	  att	  jämte	  ordföranden	  och	  sekreteraren	  kommer	  Sven	  Åfeldt	  att	  justera	  protokollet.	  
	  
§	  103	  Dagordning	  
Dagordning	  godkännes	  med	  tillägg.	  	  
	  
§	  104	  Föregående	  protokoll	  
	  
§	  105	  VU-‐beslut/E-‐post	  beslut	  
-‐	  Skrivelse	  angående	  etisk	  policy.	  	  
SAgiK	  har	  svarat	  SBK	  angående	  deras	  fråga	  till	  oss	  om	  etisk	  policy.	  Denna	  information	  finns	  också	  på	  vår	  
hemsida	  så	  vi	  anser	  att	  det	  finns	  direktiv	  på	  hur	  det	  ska	  hanteras.	  
	  
-‐	  Skadeståndskrav	  för	  olycka	  med	  hund	  på	  Guldagility	  	  
SAgiK	  anser	  att	  man	  tävlar	  på	  eget	  ansvar,	  det	  finns	  i	  dagsläget	  ingen	  policy	  för	  att	  ersätta	  för	  skador.	  
Domare	  och	  tävlingsledare	  har	  godkänt	  banan.	  SAgiK	  har	  avrått	  klubben	  från	  att	  betala	  ett	  skadestånd	  för	  
att	  inte	  skapa	  ett	  prejudicerande	  fall.	  	  
	  
-‐	  Grundmodul	  krävs	  i	  vissa	  distrikt	  
Det	  har	  inkommit	  frågor	  då	  ett	  distrikt	  krävt	  att	  alla	  som	  ska	  bli	  Agilityinstruktörer	  även	  ska	  ha	  gått	  SBK’s	  
allmänna	  instruktörsutbildning.	  Man	  har	  all	  rätt	  att	  bestämma	  lokalt	  i	  en	  klubb	  eller	  distrikt	  om	  extra	  krav	  
än	  de	  krav	  som	  SAgiK	  anger	  för	  respektive	  utbildning.	  	  
En	  kursarrangör	  får	  däremot	  inte	  ställa	  andra	  krav	  på	  deltagande	  än	  vad	  SAgiK	  gör.	  Arrangören	  kan	  ställa	  	  	  
tilläggskrav	  på	  sina	  egna	  medlemmar	  men	  alltså	  inte	  ställa	  krav	  på	  medlemmar	  från	  andra	  klubbar.	  D.v.s.	  
arrangören	  måste	  följa	  huvudmannens,	  SAgiK’s,	  krav	  för	  att	  få	  arrangera	  utbildning.	  	  
	  
E-‐postbeslut	  
Beslut	  har	  tagits	  via	  mail	  av	  hela	  styrelsen	  om	  att	  låta	  Växjö	  BK	  arrangera	  SM	  2016.	  
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§	  106	  Ekonomi	  
Sven	  Åfeldt	  informerar	  om	  det	  ekonomiska	  läget,	  vilket	  är	  tillfredsställande.	  
Tävlingsstatistik	  –	  ca	  23300	  starter	  under	  juli	  månad	  	  
40	  nya	  medlemmar	  har	  betalt	  medlemsavgift	  under	  juli	  månad.	  	  
	  
§	  107	  Skrivelser	  
-‐	  Skrivelse	  från	  Hans	  Nordgren	  angående	  Lagtävling	  SM.	  Bilaga	  1	  	  
Beslut:	  Styrelsen	  bordlägger	  frågan	  till	  nästa	  sittande	  möte	  i	  september	  för	  att	  få	  mer	  tid	  att	  diskutera	  
skrivelsen	  om	  direktkvalificering	  för	  vinnande	  lag.	  Då	  reglerna	  för	  2016	  är	  reviderade	  och	  publicerade	  kan	  
ingen	  ändring	  göras	  förrän	  SM-‐reglerna	  för	  2017.	  	  
Hans	  Nordgren	  reserverar	  sig	  mot	  att	  frågan	  bordläggs.	  	  
	  
-‐	  Rapport	  om	  en	  incident	  på	  SM	  har	  inkommit.	  Rapporten	  är	  inlämnad	  av	  de	  svenska	  domarna	  och	  av	  	  
överdomare	  vid	  SM	  samt	  SMs	  tävlingsledare,	  general	  och	  en	  funktionär.	  
Då	  rapporten	  gäller	  personer	  som	  deltog	  vid	  SM	  som	  tävlande	  och	  publik	  så	  ska	  det	  inte	  hanteras	  av	  SAgiK.	  
Rapporten	  skickas	  därför	  vidare	  till	  SKK/CS	  för	  hantering.	  
En	  av	  de	  rapporterade	  skulle	  ha	  representerat	  SAgiK	  i	  landslagsledningen,	  men	  så	  länge	  SKK/CS	  utreder	  
ärendet	  anser	  styrelsen	  att	  det	  inte	  kan	  ske.	  
 
§	  108	  Nytt	  tävlingssystem	  
Christianne	  Simson	  rapporterar	  om	  hur	  arbetet	  fortskrider	  med	  betalningsalternativ.	  Christianne	  har	  varit	  i	  
ytterligare	  kontakt	  med	  en	  av	  de	  av	  leverantör	  som	  finns	  för	  att	  diskutera	  hur	  SAgiK	  vill	  att	  de	  olika	  
betalningsalternativen	  ska	  se	  ut	  i	  systemet.	  Evry	  är	  informerade	  löpande	  om	  hur	  arbetet	  fortskrider.	  	  
	  
Beslut:	  Att	  under	  augusti	  bli	  klar	  med	  att	  välja	  en	  leverantör.	  	  
	  
Beslut:	  Då	  tävlingssystemet	  kommer	  att	  	  bytas	  vid	  årsskiftet	  	  innebär	  det	  lite	  merarbete	  med	  att	  flytta	  över	  
lagtävlingar	  från	  SBK	  tävling	  till	  det	  nya	  systemet.	  Det	  betyder	  att	  SAgiK	  inte	  kommer	  att	  beviljar	  några	  
dispenser	  för	  lagtävlingar	  under	  första	  kvartalet	  2016.	  Ansökningstiden	  för	  denna	  period	  har	  redan	  gått	  ut.	  	  
	  
	  
§	  109	  Kommittéer	  
-‐	  Tävlingskommittéen	  
Sjuka	  hundar	  –	  frågan	  har	  uppkommit	  om	  var	  någon	  slags	  gräns	  går	  för	  när	  man	  ska	  kunna	  byta	  ut	  en	  sjuk	  
hund	  i	  ett	  lag.	  	  
Beslut:	  Att	  tävlingskommittén	  tar	  fram	  ett	  förslag	  för	  styrelsen	  att	  ta	  ställning	  till	  vid	  nästa	  möte.	  	  
	  
-‐	  Funktionärskommittéen	  
Domararvode	  –	  det	  har	  framkommit	  att	  en	  domare	  har	  krävt	  att	  få	  sitt	  domararvode	  höjt	  med	  30%	  för	  att	  
kompenseras	  för	  skatt.	  
	  
Beslut:	  VU	  och	  Fredrika	  Jonasson	  kommer	  att	  kontakta	  domaren	  och	  meddela	  vad	  som	  gäller	  angående	  
nivåerna	  på	  arvodet.	  
	  
-‐	  Informationskommittén	   	  
Inget	  att	  rapportera,	  nästa	  möte	  är	  planerat	  till	  nästa	  vecka.	  	  
	  
-‐	  Utbildningskommittén	  
En	  arbetsgrupp	  ska	  startas	  upp	  i	  höst	  för	  att	  uppdatera	  utbildningsnivåerna	  och	  utbildningsmaterialet	  för	  
instruktörsutbildningarna.	  	  
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Instruktörsutbildning	  –	  hur	  gör	  vi	  med	  personer	  som	  endast	  är	  medlemmar	  i	  SAgiK	  och	  inte	  i	  någon	  
lokalklubb	  och	  som	  vill	  utbilda	  sig	  till	  instruktör	  eller	  domare?	  
	  
Beslut:	  Frågan	  bordläggs	  till	  nästa	  möte	  för	  att	  hinna	  med	  en	  större	  diskussion.	  	  
	  
-‐	  Regelkommittén	  
Regelkommittén	  har	  fått	  en	  fråga	  om	  en	  hund	  som	  ska	  bytas	  ut	  i	  ett	  lag,	  de	  har	  tagit	  pinnar	  och	  vill	  såklart	  
behålla	  dem,	  en	  hund	  är	  skadad	  på	  obestämd	  tid.	  De	  har	  intyg	  från	  fysioterapeut	  men	  veterinären	  kan	  inte	  
ge	  något	  intyg	  då	  det	  verkar	  vara	  muskulärt	  och	  de	  blir	  hos	  veterinären	  hänvisade	  till	  en	  fysioterapeut.	  
Enligt	  SM-‐reglerna	  gäller	  bara	  veterinärintyg.	  	  
	  
Regelkommitténs	  förslag	  är	  att	  vi	  ÄNDRAR	  SM-‐reglerna	  (trots	  att	  de	  är	  fastställda)	  till	  den	  skrivning	  som	  är	  
föreslagen	  till	  2017	  års	  regler,	  nämligen:	  "Vid	  skador	  på	  hundens	  rörelseapparat	  godkänns,	  utöver	  
veterinärintyg,	  även	  intyg	  av	  person	  med	  adekvat	  specialistutbildning."	  
	  
I	  praktiken	  används	  detta	  redan	  på	  väldigt	  många	  klubbar	  och	  även	  SM	  i	  år	  accepterade	  sådana	  intyg	  efter	  
att	  en	  person	  fått	  det	  accepterat	  av	  TK.	  
	  
Beslut:	  Att	  tävlingskommittén	  får	  ta	  med	  denna	  ändring	  till	  när	  reglerna	  för	  SM	  2017	  ska	  fastställas.	  	  
	  
-‐	  IT	  arbetsgrupp	  
Evry	  har	  frågat	  efter	  någon	  slags	  administratörsordning	  för	  att	  ha	  regler	  för	  de	  olika	  behörigheter	  som	  borde	  
finnas	  i	  det	  nya	  tävlingssystemet	  samt	  vilka	  rättigheter	  de	  har	  för	  att	  utföra	  åtgärder	  och	  ändringar.	  	  	  
Förslag	  finns	  på	  fyra	  nivåer.	  	  Längst	  ner	  arrangör.	  Högst	  upp	  Evry,	  som	  också	  kan	  göra	  ändringar	  i	  systemet.	  
Däremellan	  support	  och	  SAgiK,	  som	  kanske	  är	  samma	  nivå.	  Men	  att	  SAgiK	  har	  det	  formella	  ansvaret	  för	  
beslut	  om	  ändringar	  i	  tävlingsprogrammet	  osv.	  SAgiK-‐nivån	  ska	  också	  kunna	  fixa	  resultat	  i	  förhållande	  till	  
SKKs	  registrering.	  
Beslut:	  Att	  meddela	  Evry	  de	  ovan	  angivna	  nivåer	  SAgiK	  anser	  vara	  lämpliga	  att	  använda	  i	  systemet.	  	  
	  
	  
-‐	  Landslagskommittén	  
Supportertröjor	  är	  på	  g.	  Förslaget	  är	  på	  en	  tröja	  för	  170	  kr	  och	  att	  den	  säljs	  för	  200	  kr	  så	  att	  varje	  såld	  tröja	  
sponsrar	  landslaget	  inför	  nästa	  år	  med	  30	  kr.	  	  Pengarna	  kan	  öronmärkas	  i	  bokföringen	  för	  detta	  ändamål.	  
	  
-‐	  Organisationskommittén	  
Styrelsen	  uppdrar	  åt	  organisationskommittén	  att	  ta	  fram	  en	  etisk	  policy	  med	  grund	  i	  det	  arbete	  som	  har	  
påbörjats.	  
	  
§	  110	  Regelrevidering	  
Det	  har	  kommit	  in	  en	  del	  förslag	  och	  sista	  inskickningsdag	  är	  31	  augusti.	  	  
	  
§	  111	  PR/Sponsring	  	  
Profilkläder	  –	  arbetet	  med	  att	  titta	  på	  förslag	  på	  kläder	  som	  SAgiK	  kan	  sälja	  som	  profilkläder.	  	  Det	  finns	  en	  
del	  t-‐shirts	  kvar	  sedan	  vi	  sålde	  på	  SM	  som	  kommer	  att	  läggas	  ut	  för	  försäljning	  på	  hemsidan.	  	  Vi	  kommer	  att	  
titta	  på	  om	  vi	  ev.	  ska	  anlita	  en	  webshop	  för	  att	  kunna	  erbjuda	  profilkläder.	  	  
Hans	  Nordgren	  rapporterar	  om	  hur	  arbetet	  fortskrider	  med	  att	  söka	  sponsorer	  till	  SAgiK.	  
	  
§	  112	  Övriga	  frågor	  
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§	  113	  Nästa	  möten	  
-‐	  Heldagsmöte	  Arlanda	  Stad	  26	  september	  9.00.	  
-‐	  Christianne	  skickar	  ut	  en	  Doodleförfrågan	  i	  nästa	  vecka	  med	  förslag	  på	  mötestider	  under	  resten	  av	  året.	  	  
	  
§	  114	  Mötet	  avslutas	  
Ordförande	  avslutar	  mötet.	  
	  
	  
Justeras	  

	  

______________________________________ 
Ordförande	   Christianne	  Simson	   	  
 
 
 
 
______________________________________ _________________________________ 
Justerare	   Sven	  Åfeldt	   	   	   Sekreterare	  Maria	  Lönnberg	  


