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Svenska Agilityklubben 7–2017 

Protokoll fört vid styrelsemöte 19-20 augusti 

Närvarande: 

Christianne Simson, ordförande 
Fredrika Jonasson, vice ordförande 
Sven Åfeldt, ledamot, kassör 
Katarina Skönvall, ledamot 
Lena Holmqvist, suppleant, sekreterare 
Mija Jansson, ledamot f o m §93 
Josefin Mälman, suppleant, f o m §94 Tävling t o m §94 Regler 
 

Ewa Lundin, adjungerad SAgiK kansli 
 

§89  Mötet öppnas 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

 
§90  Val av justerare 
Katarina Skönvall valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§91  Fastställa dagordning 
Dagordningen fastställdes med fem extra punkter utöver de som redan fanns nedtecknade. 

 
§92  Föregående mötesprotokoll, mötet  20-21/5 och 8/6 
Båda protokollen gicks igenom och lades till handlingarna. 

 
§93  VU-beslut/E-postbeslut 
Inga beslut har tagits av VU eller via E-post. 
 
§94  Rapport från arbetsgrupper/kommittéer 
 
Organisation: 

 Ny sammankallande i organisationskommittén 
En ändring av beslutet om sammankallande i organisationskommittén som gjordes möte 5. 
Beslut; Mija Jansson sammankallande, Lena Holmqvist och Sven Åfeldt ingår också i 
kommittén.  

 
Information : 

 Nytt webhotell, ny hemsida 
Då det tar mycket tid i anspråk att skapa en ny hemsida så vi använder oss av den nuvarande 
tillsvidare. Kommittén för information får i uppdrag att se över websidan och se till att den är 
aktuell i sitt innehåll. 
Beslut; Vi behåller den hemsida och webhotell som vi har idag tillsvidare. 
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 Nyhetsbrev 

Nyhetsbreven ska bland annat innehålla information om vad som är på gång och vad som 
händer i SAgiK. Den kan även förklara och förtydliga beslut i protokoll. Nyhetsbreven kommer 
att publiceras på vår hemsida.  
Beslut; Lena Holmqvist ansvarar för att detta blir skrivet. 
 

 Supportertröjor till VM 
Tröjorna är designade och klara. Beställning görs via SAgiK Shop. 
Beslut; SAgiK kansli ansvarar för distribution av beställda tröjor, sista beställnings och 
betalningsdatum är den 1/9. 
 

 Facebooksida  
Det har inkommit förslag om att skapa en sedvanlig Facebooksida istället för nuvarande 
grupp. 
Styrelsen konstaterar dock att det går utmärkt att besöka sidan för gruppen och ta del av 
informationen även om man inte aktivt begärt att få gå med i den offentliga gruppen. 
Beslut; Lisa Härdne får i uppdrag att undersöka vad det finns för sidor på Facebook som kan 
vara alternativ till den vi har idag och vad det kostar med funktioner som motsvarar den vi 
har idag. 

 
Tävling: 

 Utvärdering SM 2017 
Utvärdering av årets SM gjordes. För att dessa arrangemang ska hålla så likvärdig standard 
som möjligt behöver vi ta fram en bättre kravspecifikation och checklista som arrangörena 
kan följa. 
Beslut; Tävlingskommittén ser till att ta fram en checklista för teknisk arrangör av SM samt 
tydliggör vad som är SAgiKs ansvar och vad som är arrangörens ansvar. 

 

 Ansökningsperioderna 
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att utvärdera borttagandet av ansökningsperioderna. 
Styrelsen vill ha in synpunkter från både domare, tävlingsledare och tävlande om hur 
borttagande av ansökningsperioderna har påverkat respektive målgrupp både positivt och 
negativt, samt förslag om förbättringsåtgärder. Information om detta kommer att gå ut både 
via mail, hemsida och facebook. Senast 10/10 vill vi ha fått in synpunkterna till 
styrelsen@sagik.se . 
 

 Ansökan om utländsk domare hos SKK 
Vid ansökan om utländsk domare upplevs rutinerna omständiga och handläggningstiden 
lång. 
Beslut; Eva Silfverberg får i uppdrag att ta kontakt med SKK för att se om det går att förändra 
rutinerna för ansökan om utländsk domare till en smidigare handläggning. 
 

 Agria Cup 
Avtalet med Agria anger att en årlig cup i agility ska utformas i samarbete med Agria. 
Beslut; Josefin Mälman får i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram ett förslag 
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om hur en årlig agilitycup i samarbete med Agria kan utformas. Förslaget ska därefter 
presenteras Agrias styrgrupp.  
 

 Stipendium 
Agria kommer att dela ut ett stipendium varje år.  Stipendiet ska gå till årets nybörjare i varje 
storleksklass. Reglerna för stipendiet är under behandling och kommer att presenteras under 
hösten. 
Beslut; Stipendiet delas ut vid SAgiKs årsmöte och kan bara ansökas av nybörjare i agility. 
 

 Nollmeriter 
När tävlande har 50, 100 eller 200 nollade lopp kan man ansöka om denna merit. Tävlande 
kommer att kunna beställa ett bevis på utförd merit i SAgiK shop som man själv får betala för. 
Mer information kommer på hemsidan. 
Beslut; Benämningen på meriten ska vara Nollmeriter. Beräkningen börjar gälla från 1/1 
2016. Josefin Mälman är ansvarig för uppföljning och vidare information.  
 

 Förslag på domare till SM 2018 
Tävlingskommittén har inkommit med förslag om domare och överdomare för SM 2018. 
Beslut; Tävlingskommittèn får i uppdrag att fråga de föreslagna. 
 

 Rapport från NM 
Christianne Simson och Fredrika Jonasson som varit ansvariga för att arrangera tävlingen 
rapporterade om arrangemanget. NM avgjordes inomhus Stockholms Hundsportcentrum, 
Jonas Erlandsson var tävlingsledare, Uppsala hundvänner bemannade med funktionärer.  
 

 Ställa in en tävling 
Om arrangör ställer in en tävling eller klass som är ansökt och godkänd i SAgiK Tävling är 
böterna 100 kr/klass. 
Beslut; Varje gren, storlek och svårighetsklass är en klass, ex Klass 1 hopp XS = 1 klass.  
 

 SM 2018 
Frågor har kommit från SAgiK Mitt angående bland annat sponsring och vilka sponsorer vi 
har. 
Beslut;. Christianne Simson och Sven Åfeldt ska gå igenom de avtal vi har med sponsorer och 
se om det medför begränsningar för att använda andra sponsorer än de vi har avtal med. 
 
Landslag 

 Riktlinjer för landslagsdeltagare 
Katarina Skönvall lämnade rapport om arbetet i kommittén. 
Beslut; LLK får i uppdrag att utarbeta ett koncept för ett utvecklingsteam där syfte och mål 
med denna satsning ska vara tydliggjord. LLK tar också fram ett budgetförslag för detta. 
 

 Dispens för skadad hund  
Ansökan om dispens från krav för deltagande vid landslagsuttagningen har inkommit. 
Beslut; Dispensansökan avslås. Ordförande skickar svar från ordförandemailen. 
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Regler 

 Regelgrupp inför arbetet med regelrevidering 
Beslut; Styrelsen beslutar att tillsätta en regelgrupp för att påbörja arbetet med 
regelrevideringen.  
 

 Förändring av kval för lag till SM 2019 
Den tidigare enkäten om ev förändring av kvalregler för SM visade att det finns en majoritet 
för att förändra kvalreglerna för lag. SAgiK kommer att använda de två förslag som fanns med 
i tidigare enkät och erbjuda medlemmarna en möjlighet att rösta fram ett av förslagen. 
Förslag till ändring är;  
1. Öka antalet SM- pinnar som ska erövras för att få delta i SM i lag till 3+3 
2. SM- pinnar delas ut till de 15% bästa lagen i varje lagtävling. 
Beslut; Medlemmarna erbjuds möjlighet att rösta på de två förslagen. Förändringen träder i 
kraft inför kvalperioden i lag SM 2019. Lisa Härdne och Petra Patcha uppdras att utforma ett 
röstverktyg. 
 

 Skrivelse nr 16/2017 och 17/2017, Däck utan ram  
Två skrivelser med bild och beskrivning på ett däck utan ram har inkommit med en önskan 
om generell dispens för detta däck på officiella tävlingar under regelperioden.  
Beslut; Styrelsen avslår dispensansökan och beslutar att avvakta utvärdering ifrån FCI 
angående däck utan ram. 

 

 Guideline hindersäkerhet 
Säkrare hinder är ett gemensamt ansvar. Med detta dokument kan vi beskriva eventuella 
riskfaktorer mm.  
Beslut; Alla i styrelsen hjälps åt att fylla i dokumentet, senast 30/9. 

 

 Tidtagning som sitter ihop i nederkant 
 I L och XL finns redan dispens att använda tidtagningsutrustning som sitter ihop i nederkant. 
Beslut; F o m 1/9 är det tillåtet att använda fast tidtagning i alla storlekar eftersom det i 
reglerna står att tidtagningen ska stå dikt an mot första hinder. 
 

 Skrivelse nr 19/2017, Täckt hinder 
Skrivelse med fråga om ett specifikt hinderstöd har inkommit.  
 

 Mätsticka, mäthjul och chipläsare  
Vid officiella tävlingar så ska mätsticka, mäthjul och chipläsare finnas tillhands. 
Beslut: Arrangören ska tillhandahålla dessa.  

 

Funktionär  

 Domarutbildningen 
Totalt 14 personer har ansökt till domarutbildningen. 9 personer ansågs uppfylla kraven och 
kommer att meddelas att de antagits.  
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 Domarens uppdrag att mäta in hundar 

Att mäta in hundar ingår i domarens uppdrag. Det ingår också i domarens uppdrag att skriva 
in mätningen i hundens tävlingsbok och signera den samt lägga in hundens storleksklass i 
SAgiKtävling. En del domare upplever att det kan vara svårigheter att lägga in hundens 
storlek i SAgiKtävling varför SAgiK ser över om det finns möjlighet att underlätta den 
administrationen med hjälp av arrangörerna. 

 

 Dubblering av klasser, ta emot efteranmälningar mm 
Beslut; Innan man som arrangör dubblerar klasser eller tar emot efteranmälningar så måste 
arrangören först kontrollera med den domare som är anlitad att döma tävlingen att denna 
har möjlighet att utöka sitt uppdrag. 
 

 Domare, tävla och döma 
Domare som dömer och tävlar på samma tävling ska inte ha någon fördel före andra tävlande 
som tex tillgång till banskisser.  
Beslut; Ett utskick till domare och tävlingsledare kommer att göras med ett förtydligande av 
reglerna. 
 

 Skrivelse nr 20/2017 
En skrivelse med frågor om byte av tävlingsledare mer än en gång under en tävlingsdag har 
inkommit. Skrivelsen skickas enligt rutin till dem frågan gäller. 

 
PR/Sponsor 

 Plan för sponsring 
Ingen rapport inskickad till innevarande möte.  

 Plan för PR 
 Ingen rapport inskickad till innevarande möte. 

Utbildning 

 Rapport 
Mija Jansson gick igenom det arbete som är påbörjat, A1 utbildningen påbörjad och 
beräknas vara klar till årsskiftet. Utbildningskommittén ska meddela lärarna att nytt är på 
gång så de inte använder sig av gammalt material. 
 

 Beslut UK 
Beslut; utbildningskommittén kvarstår i nuvarande form tills styrelsen beslutar något annat. 

 
§95  Skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit utöver de som är redovisade under respektive kommitté. 
 
§96  Ekonomi: Sven Åfeldt föredrog ekonomin. 
 
§97  SAgiK Tävling:  I samråd med Evry har en lista om funktioner upprättats som Evry 
löpande arbetar efter. 
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§98  Övriga frågor 

 VM-grupp 
Christianne Simson informerade om förberedelserna inför VM 2018. VM-gruppen åker till Tjeckien för 
att ta över stafettpinnen till nästa års VM. 

 
§99  Nästa möte, är ett telefonmöte. Datum bestäms via doodle. 

 
§100 Mötet avslutas 
Ordförande avslutade mötet och tackade alla som deltagit i helgens arbete. 
 
 
Vid protokollet: 
 
Lena Holmqvist 
 
 
 
Justeras: 
 
Christianne Simson, ordförande  Katarina Skönvall 
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