Styrelsemöte för Svenska Agilityklubben 2016-01-23/22
Närvarande
Christianne Simson Ordförande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Sven Åfeldt Kassör
Patrik Borgström Ledamot
Mette Björne Ledamot
Hans Nordgren Ledamot
Fredrika Jonasson Suppleant
Rosemarie Persson Suppleant
Adjungerad
Ewa Lundin Kanslist SagIK

Per-Inge Johansson SKK

Frånvarande
Maria Lönnberg Sekreterare

Anja Jurestam Suppleant

§1 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet.
§2 Justerare
Styrelsen beslutar att jämte ordförande och sekreterare kommer Fredrika Jonasson justera
protokollet.
§3 Dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg.
§4 Föregående protokoll
Föregående protokoll läggs till handlingarna
§5 VU-beslut/Epost-Beslut
Inga beslut har fattats sedan föregående möte.
§6 Ekonomi
Budget för 2016 kontrolleras och godkänns av styrelsen
§7 Skrivelser
Kansliet svarar på inkommen skrivelse från SHU.
§8 SagIK Tävling
Inofficiella tävlingar kommer godkännas direkt när de läggs in i systemet

§9 NM 2017
Domare Andreas Silfverberg är tillfrågad och har tackat ja
§10 VM 2018
Vi inväntar FCIs reaktion på att det inte har inkommit några ansökningar från Sverige om
internationella tävlingar från 2018 och framåt.
§11 Facebook & Hemsida
Inga särskilt uppkomna frågor har kommit in angående våra informationskanaler.
§12 Rapport från kommittéer
- Utbildningskommittén har haft möte med Nina Kristoffersson (SBK) under hösten, där
diskussioner kring utbildningar ägt rum.

-

Funktionärskommittén har fått in en ansökan från Timo Vertanen (domare) om att få bli
Internationell domare, ansökan godkänns. Domaravtalet ses över och godkänns på nytt.
Arrangörsrapport diskuteras igen, Fredrika och Christianne tar tillsammans fram ett förslag.
För klubbar som vid tävling hyr in Tävlingsledare så rekommenderas att de ersätts med
samma arvode som en domare, 650 kr.

-

Tävlingskommittén presenterar Växjös förslag på upplägg för SM 2016 och styrelsen
godkänner detta. Ansökningstiden för SM 2017 gick ut den 31 december, Östersunds BK har
ansökt och deras ansökan blir godkänd. Under diskussioner och under godkännandet av m
Östersunds ansökan deltog ej Patrik Borgström i mötet (gick ut ur rummet). SM-reglerna
kommer att revideras till 2017, eftersom det sker en regeländring under SM-kvalperioden
för 2017 är det viktigt att allt som gäller framgår extra tydligt i reglerna.
Styrelsen beslutar att Lagklasserna på SM 2017 kommer att arrangeras efter reglerna som
gäller under 2016. Lag som enligt reglerna får tävla tillsammans under 2016 kommer att få
tävla tillsammans under hela kvalperioden. Detta innebär i praktiken att hundar som tävlar
tillsammans i lag kommer kunna tävla olika klasser individuellt.
Punkten är direkt justerad.
Styrelsen beslutar att höja avgiften för lagklasser, lagstarten kommer att kosta 70kr per hund
och avgiften erläggs per individ. Summan för ett fullt lag blir alltså 280kr för hela laget.
Diskussioner förs med Evry hur vi kan hitta funktioner i systemet för att betala per individuell
start, alternativt återbetala den start som inte görs.
Antalet lagtävlingar är förhållandevis lågt och förhoppningen är att det kommer att
arrangeras fler lagtävlingar då klubbarna kan gå med högre vinst. Som arrangör har man
samma utgifter oavsett om det handlar om individuella klasser eller lagklasser, styrelsen
anser det därför vara rimligt att det är samma avgift per hund oavsett tävlingsform.
Avgiftshöjningen sker så snart formerna för hur betalningen ska administreras är färdig.

Taket för inomhustillägg kommer att tas och från och med den 1 september 2016 får
klubbarna själva välja en rimlig summa för tillägget. Detta för att möjliggöra arrangemang i
större arenor med högre kostnad.
Crufts – reseersättning utgår med 5000:- till den representant som åker på Crufts. Styrelsen
ställer dock krav om att den tävlande tävlar i SagIK kläder och skriver en reseberättelse med
bilder som rapporteras till SagIK. Den som får möjlighet att åka på Crufts är fortsatt vinnaren
av landslagsuttagningen i large, tackar det ekipaget nej så vandrar platsen vidare.
-

Informationskommittén

-

Landslagskommittén ska undersöka möjligheterna att planera och boka för
Landslagsuttagningen flera år framåt. Landslagsuttagningen kommer under 2017, 2018 och
2019 att äga rum under Kristi himmelsfärds helgen.

-

Regelkommittén
§13 PR och Sponsring
Genomgång av pågående förhandlingar med sponsorer.
§14Regelrevidering
Det inskickade förslaget kommer kompletteras med höjder till lagklasserna, på de
kombinerade lagen kommer hinderhöjd för lagets minsta hund att föreslås. PTK har ett
möte i mars sedan återkommer de till SAgiK med sitt svar om reglerna. CS godkänner
slutligen reglerna i juni 2016. När beslutet om reglerna är taget och reglerna blir fastställda
så kommer styrelsen gå ut med information kring hur implementeringen av de nya reglerna
kommer att gå till.
§15 Ändring av SagIKs stadgar
Ändringar i SagIKs stadgar presenteras och godkänns av styrelsen. Dessa skickas vidare till
årsmötet.
§16 Årsmöte
Styrelsen har beslutat och tillfrågat Per-Inge Johansson att bistå som ordförande på
årsmötet.
§17 Övriga frågor
Det har inkommit förfrågningar om att få starta aktivitetsgrupper, förslaget om
aktivitetsgrupp behöver beslutas på årsmötet innan man kan arbeta vidare med det.
Vi ser över vilka alternativ det finns för att kunna erbjuda livesändningar från årsmötet.
§18 Nästa möte
Telefonmöte den 4 feb kl 19.30
§19 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet.

___________________________
Ordförande Christianne Simson
___________________________
Sekreterare Rosemarie Persson

____________________
Justerare Fredrika Jonasson

