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Svenska Agilityklubben 9-2015
2015-10-20, § 133-149
Protokoll från telefonmöte med Svenska Agilityklubbens styrelse 29 oktober september 2015.
Närvarande:
Christianne Simson ordförande
Lena Dyrsmeds Suppleant
Åsa Wrede Vice Ordförande
Rosemarie Persson Suppleant
Sven Åfeldt Kassör
Fredrika Jonasson Suppleant
Patrik Borgström Ledamot
Hans Nordgren Ledamot
Adjungerade:
Ewa Lundin kanslist SAgiK
Frånvarande:
Anja Jurestam Suppleant
Mette Björne Ledamot

Maria Lönnberg Sekreterare
Per-Inge Johansson SKK

§ 133 Mötet öppnas
Ordföranden öppnar mötet
§ 134 Justering
Styrelsen beslöt att jämte ordföranden och sekreteraren kommer Sven Åfeldt att justera protokollet.
§ 135 Dagordning
Dagordning godkännes med tillägg.
§ 136 Föregående protokoll
Läggs till handlingarna, en diskussion om punkten 125 (om facebook) adjungeras till nästa möte och läggs
på dagordningen då.
§ 137 VU-beslut/E-post beslut
VU beslöt att Nils Lindqvist återfår sin auktorisation som nationell och internationell domare efter
avstängningen beslutad av SKK.
Epost - En dispens beviljad för sökande till A1 som saknade hjälpinstruktörserfarenhet vid kursstart.
VU beslut om rapportering från VM ska läggas ut på hemsidan.
§ 138 Ekonomi
Rapport skickad från Sven
§ 139 Skrivelser
Inga inkomna skrivelser
§ 140 Nytt tävlingssystem
Referensgruppen har påbörjat testning av systemet. Integrationen av betalsystemet klar. Domänerna
sagiktavling.se och sagiktävling.se är inköpta. Vi behöver få datum för när man kan börja anmäla i systemet
för att meddela de arrangörer och tävlande som ska tävla i början av 2016.
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§141 NM 2017
Stockholm Hundsportcenter bokad 12-13 augusti 2017. Mirja Lapanja är inbjuden som internationell
domare enligt beslut av NKU.
Sverige har tagit upp med NKU möjligheten att låta två lag från varje land tävla under Nordiska
mästerskapen, ingen regeländring i dagsläget görs i mästerskapsreglerna då ingen överenskommelse kunde
träffas under NKUs möte.
Teknisk arrangerande klubb ska sökas för NM 2017.
§142 VM 2018
Kristianstad kommun och Hässleholms HU har sagt ja till planerna att arrangera VM 2018.
Beslut: SagiK ska skicka ansökan om VM 2018 till SKK
Beslut: Ros-Marie, Fredrika och Christianne formulerar ansökan som skickas till SKK senast 30 oktober.
§143 Facebook och hemsidan
Medlemsförslagsformulär från FK
Kalenderfunktion förslag från VU, ska ligga på hemsidan och fyllas på med kommittéernas möten och styrelsemöten.
Beslut: både medlemsförslagsformulär och kalender ska läggas på hemsidan om det är tekniskt möjligt.
§ 144 Kommittéer
- Funktionärskommittén
Domaravtal Agility, vi behöver ytterligare titta på detta när det gäller domare och företag. Frågan adjungeras
till nästa möte.
Förslag till beslut angående ersättning eget boende för domare bordläggs till nästa möte.
- Organisationskommittén
Diskussion om klubbar som vill hålla på med enbart agility, frågan är under utredning.
- Utbildningskommittén
Man har haft möte med SBK om agilityinstruktörsutbildningen. SBK har många timmar i sin grundmodul.
Kan agilitylärarna gå en del av SBKs moduler för att föra detta vidare till agilityinstruktörer? UK fortsätter
med frågan.
Tävlingskommittén
Man har tillfrågad Yvonne Ahlin samt Majbritt Crone som har tackat ja att döma SM, vi har ytterligare en
tillfrågad som ännu inte tackat ja. Marianne Fernström och Fredrik Andersson har tackat ja till
överdomaruppdrag.

§ 145 PR/Sponsring
Diskussion om eventuell tävlingsklädsel för ekipage som tävlar för klubben. Kommittén arbetar vidare med
förslaget.
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§ 146 Regelrevideringen

Arbetet fortskrider med telefonmöten och fysiska skrivarmöten under november månad. Förslaget
ska vara färdigt till december och delges styrelsen.
§ 147 Övriga frågor

- SKKs klubbförsäkring gäller oss från november.
- Påminnelse om att börja på verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och budgetar.
- Frågan om internationell representant i FCIs agilitykommitté har diskuterats i styrelsen men ingen
förändring är planerad att göras.
- Smålandsdistriktet önskar att någon representant från SagiK kommer till ett möte i distriktet i
februari nästa år för att informera. Åsa tar kontakt med dem för att se vad de önskar.
§ 148 Nästa möten

- 23-24 januari kl 9-17, 9-13– genomgång av budgetförslag, verksamhetsplaner och
verksamhetsberättelser för alla kommittéer.
§ 149 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.
Justeras

______________________________________

Ordförande

Christianne Simson

______________________________________

_________________________________

Sekreterare

Justerare Sven Åfeldt

Åsa Wrede

