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Närvarande  
Christianne Simson Ordförande  
Fredrika Jonasson Sekreterare 
Sven Åfeldt Ledamot 
Patrik Borgström Ledamot 
Rosemarie Persson Ledamot 
Anna-Lena Nilsson Suppleant 
 
Adjungerade 
Ewa Lundin kanslist SAgIK   
Per-Inge Johansson deltog 12/6 
 
Frånvarande 
Åsa Wrede Anmält förhinder 
Tobias Sjöberg Anmält förhinder 
Mette Björne Anmält förhinder  
Anja Jurestam Anmält förhinder 

Hans Nordgren Anmält förhinder 

 

§62 Mötet öppnas  

§63 Val av justerare – Jämte ordförande och sekreterare beslutas att Anna-Lena Nilsson justerar 

protokollet.  

§64 Dagordningen godkänd med tillägg. 

§65 Justerade protokollet läggs till handlingarna. 

§66 VU-beslut/E-postbeslut 

Inga beslut tagna sedan förra mötet. 

§67 Skrivelser 

Inga inkomna skrivelser 

§68 Ekonomi 

Sven Åfeldt rapporterade om det ekonomiska läget. 

§69 SAgiK Tävling 

Christianne Simson och Ewa Lundin rapporterade om läget. 

§70 Utveckling av liveresultat vid livesändning 

Tanken är att man ska kunna ha rullande resultat i ”bilden” 

Beslut: Styrelsen beslutar att beställa resultatredovisning kopplat till livesändning. 

§71 Grafisk profil för SAgiK, webshop 
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Beslut: Styrelsen ger Organisationskommittén med stöd av Informationskommittén i uppdrag att ta 

fram standardiserade mallar för SAgiK 

Beslut: Ewa Lundin skriver ner önskemål om hur vi vill att shopen ska fungera 

§72 Rapport från SM 2017 

Patrik Borgström rapporterade om arbetet runt SM 2017. Östersunds Brukshundklubb är ensam 

arrangör. 

§73 SM 2018 

Beslut: SAgiK tackar för erbjudandet från SBK om att deltaga i ett gemensamt SM 2018 men vi tackar 

nej på grund av organisationstekniska svårigheter. 

§74 Konkurrens agilitylärare 

Styrelsen ger Organisationskommittén i uppdrag att sammanställa ett antal frågor runt prisbild och 

konkurrens som skall skickas ut till alla agilitylärare.  

§75 Medlemsombudsman 

Beslut: Organisationskommittén med stöd av ordförande kommer att göra en annons och söka aktivt 

efter en ombudsman. 

§76 Rapporter från kommittéer 

-Utbildningskommittén  

TL-utbildning 

Utbildningskommittén och funktionärskommittén får i uppdrag att se över TL-utbildning och krav för 

deltagande. 

Mija Jansson har fullföljt alla punkter för att bli agilitylärare. 

Beslut: Mija Jansson är godkänd som agilitylärare 

-Organisationskommittén 

Stipendium från Agria 

Organisationskommittén tar fram ett förslag till nästa möte i augusti. 

Anna-Lena Nilsson rapporterade om arbetet i kommittén. 

-Funktionärskommittén 

Beslut: Boka Jan Egil för workshop under domarkonferensen, bankonstruktion och säkerhet 
och Ann Carlström för workshop under domarkonferens, mätning. 
 
Tävlingsrapporten visades för styrelsen och skall omarbetas.  

FK kommer att skicka ut ett informationsbrev rörande domarkonferensen. 

Beslut: Styrelsen tar fram nya kriterier för att få bli internationell agilitydomare anpassade efter 

SAgiK och ger FK i uppdrag att kontrollera statusen på de internationella domarna och ta fram ett 

tjänstgöringsintyg för uppdrag utomlands. 
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Regler för auktorisering av internationella agilitydomare 

1. Auktoriserad domare sedan minst tre år. 
2. Aktiv domare som de senaste tre åren har dömt minst fyra klass 3 tävlingar per år. 
3. Förstå och tala något av de fyra FCI-språken, franska, engelska, tyska eller spanska. 
4. Vara rekommenderad av en SKK-ansluten klubb 
5. Godkänt resultat vid examination. 

 
-Landslagskommittén 

Christianne Simson rapporterade om arbetet. Uttagningssystemet ska utvärderas och det ska tas 

fram nya kriterier för deltagande. 

-Tävlingskommittén 

Agria Cup, tas fram ett förslag till nästa telefonmöte. 

SM domare 2017 

TK kommer att fråga 1 svensk domare och 2 utländska domare och 2 svenska överdomare. 

TK har tagit fram kriterier för att välja SM-domare 2018. 

-Regelkommittén 

Policy för agilitytävling med tillägget om åldersgränser tas under nästa telefonmöte. 

Åsa Wrede rapporterade om arbetet i RK. 

SAgiK vill förtydliga säkerhetsaspekten runt tunnlar och anser att S-tunnlar inte ska användas på 

tävling, i enlighet med domarkonferensen 2011 där rekommendationen blev att inte använda dessa 

på tävling. 

Manuell tidtagning på tävling behöver diskuteras inför nästa regelrevidering. 

Informationskommittén 

Beslut: Styrelsen uppdrar åt IK att ordna central administrativ lagring som administreras av kansliet. 

-PR/Sponsring 

Hans Nordgren rapporterade om arbetet i kommittén 

-Ordförande 

Anti-mobbing kampanj ska genomföras under 2017. 

§77 Tävla med funktionsnedsättning  

Organisationskommittén får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur vi möjliggör för personer med  

funktionsnedsättning att tävla. 

§78 Övriga frågor 

§79 Nästa möte 

-Telefonmöte 14 juli 19.30 

§80 Mötet avslutas  
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Ordförande avslutar mötet. 

 

_________________________                                                              ___________________________ 

Ordförande Christianne Simson                                                              Sekreterare Fredrika Jonasson 

 

 

___________________________ 

Justerare Anna-Lena Nilsson  
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