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Svenska Agilityklubben 5–2018
Protokoll fört vid telefonmöte med styrelsen den 6 maj 2018
Närvarande:
Thomas Juréhn, ordförande
Kristin Tuomisto, vice ordförande
Sven Åfeldt, kassör
Katarina Skönvall, ledamot
Linn Magnusson, ledamot
Petra Patcha, ledamot
Krister Andreasson, ledamot
Lena Holmqvist, sekreterare, suppleant
Josefin Mälman, suppleant
Lisa Härdne, suppleant
Adjungerad:
Ewa Lundin, SAgiK kansli
Frånvarande:
Rosie Dahle, suppleant
§44 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§45 Val av justerare
Linn Magnusson valdes att jämte ordförande justera protokollet.
§46 Fastställa dagordning
Dagordningen godkändes och fastställdes därmed.
§47 Föregående mötes protokoll, möte 3 + 4
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
§48 Rapporter/kommittéer och ansvariga
Organisation
 Ansökan om Aktivitetsgrupp Gotland
Ansökan är kompletterad med de uppgifter som styrelsen begärt.
Beslut; Styrelsen beviljar ansökan
 Ansökan om Aktivitetsgrupp Karlskrona
Ansökan har inkommit men behöver kompletteras innan vi kan bevilja den.
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Landslag
 LLU
Kommittén arbetar med riktlinjer som ska gälla för landslaget.
 Fråga om en anmälan till LLU varit korrekt
Beslut; Styrelsen anser att med de uppgifter som inkommit, godkänna anmälan.
Tävling
 SM 2019
Ännu har ingen teknisk arrangör anmält sig att arrangera SM 2019. SM har de senaste åren hållts
helgen efter midsommar.
Beslut; För att göra det mer flexibelt för ev arrangör ändrar styrelsen på tidigare regel/beslut om
vilket datum SM ska hållas. SM ska helst hållas helgen efter midsommar eller någon gång i juli eller
augusti månad.
 En tredje överdomare på SM 2018
Då SM kommer att gå på två banor samtidigt så krävs det en överdomare till som kan vara avlösare åt
de två som redan är kontrakterade.
Beslut; Magne Aldén godkänds som tredje överdomare på SM 2018
Utbildning
 Nya medlemmar i kommittén
Förslag på medlemmar till kommittén under år 2018 ; Mija Jansson, Fanny Gott och Anette Karlqvist.
Beslut; Styrelsen godkände förslaget.
§49 Ekonomi
Ekonomisk rapport var inskickad till mötet.
§50 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 2-3/6.
§51 Mötet avslutas
Ordförande tackade alla som deltagit i kvällens möte.

Vid protokollet

Justeras

Lena Holmqvist

Thomas Juréhn

Linn Magnusson
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Följande handlingar har undertecknats den 8 maj 2018
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Handlingarna är undertecknade av
2018-05-08 23:00:47 (CET)

Thomas Juréhn
ordforande@sagik.se
85.229.148.179

Undertecknat med Touch
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Linn Magnusson

linnholmav7@hotmail.com
94.191.150.197
Undertecknat med Touch
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Lena Holmqvist

lena.holmqvist@gmail.com
90.224.209.166
Undertecknat med Touch
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