Svenska Agilityklubben 9-2015
Protokoll med Svenska Agilityklubbens styrelse 14-15 november 2015
Närvarande:
Christianne Simson Ordförande
Patrik Borgström Ledamot
Anja Jurestam Suppleant

Sven Åfeldt Kassör
Rosemarie Persson Suppleant

Adjungerande
Ewa Lundin Kanslist SAgiK

Per-Inge Johansson SKK

Frånvarande
Åsa Wrede Vice Ordförande
Hans Nordgren Ledamot
Lena Dyrsmeds Suppleant

Maria Lönnberg Sekreterare
Mette Björne Ledamot
Fredrika Jonasson Suppleant

§150 Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet
§151 Justering
Styrelsen beslutar att jämte ordförande och sekreterare (Rosemarie) kommer Patrik att justera
protokollet.
§152 Dagordning
Dagordningen godkänns

§153 Föregående protokoll
Förtydligande §124, med tävlingsarrangör avses Svenska agilityklubben. Svenska agilityklubben
avtalar för ersättning med den fysiska arrangören.
”Christianne Simson har varit i kontakt med Kristianstads kommun samt Skåne Event igen om att
arrangera VM 2018 tillsammans. Rent formellt är det SAgiK som ber SKK ansöka om att få arrangera
VM, för tydlighetens skull så utgår all ev. vinst till själva tävlingsarrangören. Diskussionerna fortsätter
snarast då det är lite bråttom med att lämna in ansökan”
§154 VU-beslut/E-postbeslut
Inga beslut har tagits sedan föregående möte.
§155 Ekonomi
Sven Åfeldt rapporterar om det ekonomiska lägget.
Bilaga om ersättningsregler för förtroendevalda, kommittémedlemmar och representation godkänns.
Ersättningsreglerna och information publiceras på hemsidan.

§156 Skrivelser
Inga inkomna skrivelser
§157 Nytt tävlingssystem SAgiK Tävling
Vi ser till att mer information publiceras på hemsidan samt vår SAgiK:s facebooksida. 25 november är
det tänkt att SAgiK tävling ska fungera för att anmäla sig till redan inlagda tävlingar.
Frågor och supportärenden kommer skickas till kansliet. Kansliet får i uppdrag att kolla på lämpligt
telefonabonnemang för akuta ärenden på helger. Dessa ärenden ska delas ut bland utvalda personer
som kommer ingå i en frivillig support.
§158 NM 2017
NM kommer arrangeras den 12-13/8 2017, arbete pågår.
§159 VM 2018
Ansökan om att arrangera VM 2018 har skickats till SKK. I arbetet med att arrangera VM kommer vi
att utse en styrgrupp med anknytning till SAgiK:s styrelse samt en VM-general. Christianne,
Rosemarie och Fredrika förbereder styrgruppens uppdrag. Styrelsen beslutar att den person som
utses till tävlingsgeneral för VM ska få ersättning för sitt arbete, samt att det kommer att annonseras
efter lämplig person.
§160 Facebook och hemsidan
Förtydligande kring punkt 125 protokoll 8-2015.
Det är viktigt att alla informationsvägarna mellan SAgiK:s och dess medlemmar fungerar.
Om man som medlem har klagomål eller önskemål bör man kontakta SAgiK via kansliet eller via
kommittéerna. Diskussioner som sker i sociala medier kommer i sig aldrig att bidra till att beslut
fattas i styrelsen.
Samma saker gäller när det kommer information kring SAgiK:s fattade beslut. SAgiK har sina
informationsvägar och det är endast dessa som ska användas när SAgiK ger ut information. Varje
gång det läggs upp uppdateringar på hemsidan och Facebook skickar vi cc till styrelsen för
kännedom.
§161 Rapport från kommittéer
Tävlingskommitté
Styrelsen godkänner förslaget på nya ansökningsperioder, dessa kommer gälla för tävlingar från 1
januari 2017. Styrelsen beslutar även att endast tävlingar i avslutade ansökningsperioder kan
godkännas. Styrelsen beslutar att kvalificeringen för SM 2017 kommer se likadan ut som till SM 2016.
Organisationskommittén
Styrelsen beslutar att annonsera efter en medlemsombudsman.
Styrelsen beslutar att Svenska Agilityklubben kan ge i uppdrag åt agilityaktiva medlemmar i områden
utan SKK-anknytning, eller med försvårande möjligheter att utöva agility, att verka för att främja
agilityns utveckling och utbredning genom att bilda aktivitetsgrupper. (Bilaga)
Funktionärskommittén
Nytt domaravtal läggs ut på hemsidan och kommer gälla från 1 januari 2016.

PR/Sponsring
Styrelsen beslutar fortsätta dialogen med sponsor för nummerlappar till SM. Viktigt att SAgiKs logga
är framträdande och att bara en sponsor är synlig på nummerlapparna.
PR/Sponsring kommittén har fortsatt uppdrag att kommunicera med Agria angående Agria Swedish
Open Agilitycup. Rosemarie får i uppdrag att sätta samman en grupp för att ta fram ett förslag på
tävlingsupplägg.
§162 Regelrevidering
Remissrunda två avklarad, regelkommittén håller på med det nya förslaget som presenteras för
styrelsen till nästa möte.
§163 Domarkonferens
Domarkonferensen kommer ordnas den 25-27/11 2016 och inga officiella tävlingar godkänns denna
helg. Styrelsen beslutar att domarkonferensen kommer att lägga fokus på regler och banbyggnad. I
samband med denna konferens planeras även att genomföra en föreläsning i banbyggnad, för
tävlande att köpa platser till. Utbildningskommittén kontaktar föreläsare samt får i uppdrag att
undersöka hur domarutbildningar ser ut i andra länder.
§164 Övriga frågor
Ungdomslandslag
Styrelsen är öppen och intresserad för samarbete med SHU som återkommer med förslag.
Nästa möte
Telefonmöte 16 december kl 19.00. Heldagsmöte 23-24 Januari kl 9-17 & 9-13.30
Styrelsen beslutar att köpa tjänsten för SM-enkäten.
§165 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet

Justeras

____________________________
Ordförande Christianne Simson

_________________________
Justerare Patrik Borgström

_____________________________
Sekreterare

