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Svenska Agilityklubben nr 1-2014
2014-01-12

§ 1-19

Protokoll från sammanträde med Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse 2014-01-12.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Per-Inge Johansson (ordförande), Håkan Ericson (sekreterare), Anders Östling, Camilla
Brundin, Christianne Simson, Jonas Erlandson, Kenth Svartberg, Linn Magnusson, Sven
Åfeldt, Yvonne Ahlin
Adjungerade
Ulf Uddman (SKKs vd), § 7 Avtal med SBK, § 8 SM 2014 samt § 10-19
§1

Sammanträdet öppnas

Interimsstyrelsens ordförande Per-Inge Johansson hälsade de närvarande välkomna och
öppnade därefter mötet.

§2
Justering
Jämte mötesordföranden kommer Yvonne Ahlin att justera protokollet.
§3
Dagordning
Beslöt interimsstyrelsen att efter vissa justeringar fastställa föreslagen dagordning.
§4
Minnesanteckningar AG SAgiK 2-2013
Minnesanteckningarna från sammanträde med SKKs arbetsgrupp för Svenska
Agilityklubben 20 oktober 2013 genomgicks, godkändes och lades därefter till
handlingarna. Av praktiska och tidsmässiga skäl utsåg arbetsgruppen vid detta möte sig
själv till Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse fram till klubbens första årsmöte 5
april 2014. Protokoll från interimsstyrelsens möten kommer att publiceras.
§5
E-postbeslut
Håkan Ericson redovisade de beslut som interimsstyrelsen fattat via e-post sedan
mötet 2013-10-20 enligt följande:
 Ta fram två olika förslag till logotyp för SAgiK inför mötet 12 januari
 Utse tre ledamöter och en suppleant i valberedningen inför årsmötet 5 april
 Utse domare till SM i agility 2014
 Besvara skrivelse från Eva Silfverberg/Oxie BK angående landslagsuttagningar
 Fastställa landslagsbestämmelser 2014
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Fastställa att de gamla utbildningsplanerna för A1/A2 gäller under 2014
Publicera ett webbformulär för intresseanmälan till domarutbildning på SAgiKs
hemsida
Rekommendera alla aktörer att följa SBKs funktionärsarvoden för agility även under
2014



Utse Åsa Wrede att delta vid FCIs internationella domarseminarium 1-2 februari

§6
Information från SKKs kansli
Håkan Ericson informerade om handläggningen av olika frågor på kanslinivå i samband
med överföringen av huvudmannaskapet för agility.
 SBK kommer att leverera listor på auktoriserade domare och tävlingsledare samt
certifierade lärare och instruktörer.
 Beträffande domare utför SBKs kansli en kontroll mot tjänstgöringskraven efter
2013 innan en lista överlämnas till SKK. Dessa tjänstgöringskrav kommer att gälla
även under 2014.
 SKKs kansli kommer i fortsättningen att utfärda auktorisationer/certifieringar via
brev.
 Olika blanketter från SBKs tid som huvudman kommer fortsatt att vara giltiga och
användas, men uppdateringar kommer att göras efter hand.
§7

Svenska Agilityklubben

Medlemmar
Vid årsskiftet hade Svenska Agilityklubben 311 medlemmar. Funktionärsmedlemmar
kommer att anslutas efter att SBK har överlämnat uppdaterade kompletta listor på
auktoriserade agilitydomare och agilitytävlingsledare, eventuellt efter årsmötet 5 april.
Valberedning
Valberedningen, som består av Åsa Emanuelsson (sammankallande), Ninnie Lindvall,
Aurora Hultqvist och Johanna Ehlin (suppleant) har inlett sitt arbete och skrivit ett
förslag till informationstext för SAgiKs hemsida.
Uppdrogs åt Håkan Ericson att i samråd med valberedningen färdigställa texten för
publicering.
Valberedningens förslag ska överlämnas till interimsstyrelsen senast 15 mars. I
valberedningens uppdrag ingår även att föreslå namn till en ny valberedning.
Stadgar
SKKs föreningskommitté har tagit fram ett förslag till stadgar för Svenska
Agilityklubben. Förslaget motsvarar Svenska Hundfreestyleklubbens stadgar och
överensstämmer även med SKKs typstadgar. Det ska kompletteras med en skrivning
om kategorin funktionärsmedlem varför förslaget kommer att tas upp i SKK/FK på nytt.
SKKs centralstyrelse kommer att utse SAgiKs ordförande fram till ordinarie årsmöte
2016. Valet av ordförande inför klubbens första årsmöte kommer att ske vid CS möte
13 februari.
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Uppdrogs åt Per-Inge Johansson och Håkan Ericson att i samarbete med Ulf Uddman ta
fram förslag till verksamhetsplan och budget inför årsmötet 5 april.
Avtal med SBK
Ulf Uddman redogjorde för det avvecklingsavtal för agility som träffats mellan SKK och
SBK. Avtalet gäller under 2014 och reglerar agilityns administration i SBK Tävling,
landslagsverksamhet samt SM i agility. Under 2014 kommer ansvar och ekonomiska
resurser successivt att överföras till den nya klubben varefter det ekonomiska
överskott som förutses överlämnas till Svenska Agilityklubben i samband överföringen
av huvudmannaskapet 2015-01-01.
Årsmöte
Förelåg två olika offerter för att hysa SAgiKs första årsmöte 5 april.
Beslöt interimsstyrelsen att årsmötet ska genomföras på Valla folkhögskola.
Uppdrogs åt Linn Magnusson och Håkan Ericson att arbeta vidare med arrangemanget.
§8

SM

SM 2014
Ulf Uddman och Håkan Ericson informerade om uppgörelsen mellan SKK och SBK
beträffande SM i agility i Sollefteå 13-15 juni. SKK står för de centrala kostnaderna som
bland annat gäller domare, veterinärer och priser. Arrangören får anmälningsavgifter
samt avtalad sponsring från Agria. SBKs kansli står för den centrala administrationen.
SM 2015
Beslöt interimsstyrelsen att överlämna frågan om var och när SM i agility 2015 ska
arrangeras till den ordinarie styrelse som väljs vid årsmötet 5 april.
SM-bestämmelser 2015
Uttagningsperioden inför SM 2015 inleds 2014-05-01.
Beslöt interimsstyrelsen att fastställa kvalificeringsregler för SM 2015 per e-post.
Uppdrogs åt Jonas Erlandson och Yvonne Ahlin att ta fram underlag och förslag.
§9

Landslaget

Landslagsuttagningar 2014
Håkan Ericson och Jonas Erlandsson har tagit fram underlag beträffande uttagningarna
i Smedjebacken 9-11 maj och Halmstad 28-29 juni, inkluderat konceptet för
ansvarsfördelning mellan lokal arrangör och SKK/SAgiK, preliminära budgetar för
respektive uttagning samt information om kontakter med tilltänkta lokala arrangörer.
Beslöt interimsstyrelsen att anmälningsavgiften till respektive uttagning är 600 kr.
Uppdrogs åt Håkan Ericson och Jonas Erlandson att slutföra arbetet med att träffa
uppgörelser med arrangörsklubbar för landslagsuttagningarna i Smedjebacken och
Halmstad.
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U-team 2014
Under 2014 genomförde SBK en satsning på ett utvecklingslandslag i agility kallat Uteam. Dokumentation från satsningen samt planering, målsättning och budget för
2014 saknas.
Beslöt interimsstyrelsen i avsaknad av underlag enligt ovan samt dito avseende
mandat beträffande ekonomiska nysatsningar att inga U-teamaktiviteter genomförs
under våren 2014 och att frågan om framtida utvecklingssatsningar överlämnas till den
ordinarie styrelse som väljs vid årsmötet 5 april.
§ 10

Utbildning

Domarutbildning
Totalt har 39 intresseanmälningar till domarutbildning inkommit via det webbformulär
som funnits på SAgiKs hemsida. En analys av hemorter på länsnivå visar att de flesta
intresseanmälda bor i Västra Götaland, därefter i fallande ordning Skåne, Stockholm,
Norrbotten, Örebro och Halland. Övriga län har en eller ingen som intresseanmält.
Statistik framtagen av Sven Åfeldt visar att behovet av nya domare är stort.
SBKs Daladistrikt har inkommit med en ansökan om att få arrangera en
domarutbildning i Dalarna i februari-mars.
Beslöt interimsstyrelsen avslå Daladistriktets ansökan och tacka för visat intresse.
Uppdrogs åt Camilla Brundin, Yvonne Ahlin, Sven Åfeldt och Linn Magnusson att
arbeta med planering för att genomföra två domarkurser under 2014 varav den första
under våren i västra Sverige och den andra under hösten. Möjlighet till utjämning av
resekostnader för eleverna bör om möjligt finnas.
Domarkonferens
En ansökan från SBK om bidrag för en konferens för agilitydomare hösten 2016 har
tidigare bordlagts av SKKs Prov- och tävlingskommitté.
Beslöt interimsstyrelsen att bekräfta befintlig ansökan i Svenska Agilityklubbens namn.
Agilityinstruktörsutbildningar A1 och A2
Interimsstyrelsen har tidigare beslutat att de gamla arbetsplanerna för A1 och A2
fortsatt ska användas under 2014. Bakgrunden till beslutet är följande:
 SBK har under 2013 tagit fram helt nya kursplaner för A1 och A2 tänkta att börja
användas från januari 2014.
 Lärarhandledningar till de nya kursplanerna saknas dock fortfarande.
 De gamla kurs- och arbetsplanerna för A1 och A2 är från 2006 respektive 2003 och
är därmed i behov av uppdateringar.
 Kraven för deltagande hänvisar bland annat till utbildningar som inte längre
existerar och till ett avskaffat ålderskrav.
 SBK har med åren gett generell dispens från flertalet utbildningskrav samt även
andra krav vilka istället har blivit krav för certifiering till A1 respektive A2.
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Interimsstyrelsen har per e-post diskuterat uppdaterade krav för deltagande men inte
kommit fram till en slutlig samsyn. Situationen är komplicerad då grundprincipen i
övergångsskedet är att SBKs utbildningsplaner ska fortsätta att användas samtidigt
som eventuella problem måste hanteras trots interimsstyrelsens begränsade mandat.
Uppdrogs åt Camilla Brundin, Kenth Svartberg och Håkan Ericson att ta fram ett slutligt
förslag till förtydligande avseende krav för deltagande på A1 respektive A2 under 2014.
Utgångspunkten ska vara att förekommande krav för deltagande också ska vara kraven
för certifiering samt att eventuella dispenser endast ska ges i undantagsfall.
Tävlingsledare
Befintligt kompendium för tävlingsledare är från 2011 och därmed i behov av
uppdatering.
Uppdrogs åt Sven Åfeldt och Håkan Ericson att arbeta med uppdateringar av befintligt
kompendium för tävlingsledare.
§ 11 Regler mm
Dessa frågor hanteras i huvudsak på kanslinivå och när det gäller praktiska frågor i
samband skiftet av huvudmannaskap även i dialog med SBKs kansli.
Regelverket
Ett supplement till befintligt regelverk har tagits fram. Supplementet innehåller ett
begränsat antal ändringar från SBK till SKK och ska gälla under 2014.
Tävlingsböcker
Inga ändringar i SBKs befintliga tävlingsbok för agility kommer att göras under 2014.
Certifikatlappar
SKK kommer som huvudman inte att tillhandahålla certifikat/certifikatresultatlappar
för agility och därmed således heller inte att kräva att dessa delas ut vid tävlingar.
Diplom
SKKs centralstyrelse har 2013-11-14 beslutat att officiella agilitydiplom i klass 1 och 2
införs från och med 2015-01-01 baserade på meriter registrerade i SKKs databas från
2014-01-01.
Beslöt interimsstyrelsen överlämnade frågan om vilka krav som ska gälla för diplom
enligt ovan till den ordinarie styrelse som väljs vid årsmötet 5 april.
§ 12

Internationellt

FCIs domarseminarium
Interimsstyrelsen har tidigare utsett Åsa Wrede att tillsammans med Nalle Jansson
(utsedd av SKK/PTK) representera Sverige vid FCIs internationella seminarium för
agilitydomare 1-2 februari i Luxemburg.
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NM-regler
Agilitykommittén inom Nordisk Kennelunion har behandlat ett arbetsförslag till nya
regler för NM i agility inklusive ett antal principiella frågeställningar framtagna av
Håkan Ericson (SKKs kansli) och Nalle Jansson (NKUs agilitykommitté). Enligt
kommitténs preliminära regelförslag avgörs tävlingen under två dagar med ett utökat
deltagarantal, separerade tävlingar i lag och individuellt och möjlighet att anmäla flera
lag från samma land i samma storlek.
Uttalade interimsstyrelsen stöd för de föreslagna ändringarna i NM-reglerna med
undantag av idén om A- och B-lag.
Uppdrogs åt Håkan Ericson att framföra interimsstyrelsen åsikter till Nalle Jansson.
VM-ansökan
SKKs internationella agilityrepresentant Nalle Jansson har ställt en fråga om
möjligheten att Sverige ansöker om att arrangera VM i agility.
Beslöt interimsstyrelsen överlämna ärendet till SAgiKs ordinarie styrelse.
§ 13 Logotyp
Enligt tidigare beslut har två olika förslag till logotyp för Svenska Agilityklubben tagits
fram.
Beslöt interimsstyrelsen att gå vidare med förslaget från Carola Dowermark.
Uppdrogs åt Christianne Simson att framföra vissa synpunkter och ändringsförslag
beträffande utformningen av förslaget.
§ 14 IT-system
Det avtal SKK slutit med SBK reglerar användning av SBK Tävling som IT-system för
administration av agilitytävlingar under 2014. Inför 2015 ansvarar SAgiKs ordinarie
styrelse för utredning och beslut om tävlingssystem. Jonas Erlandson har i tidigare
utskickat underlag föreslagit att en IT-grupp bildas redan nu för att arbeta med att ta
fram ett underlag till den styrelse som väljs 5 april. Detta för att ge tillräckligt med tid
och handlingsfrihet inför 2015. Målsättningen ska också vara att ta fram en detaljerad
kravspecifikation för ett IT-system anpassat till agilitytävlingar.
Beslöt interimsstyrelsen utse Jonas Erlandson att leda en IT-grupp med uppdrag enligt
ovan. Gruppens arbete före 5 april får endast generera begränsade kostnader utöver
reseersättning.
§ 15 Dispenser
Håkan Ericson informerade om hur SKKs kansli avser att behandla olika
dispensansökningar beträffande agility fram till 5/4.
 Om möjligt behandlas ansökan på kanslinivå.
 Vid behov inhämtas råd/information från Yvonne Ahlin, Camilla Brundin och/eller
SBKs kansli som jämförelse med SBKs tidigare hantering.
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I fall där beslut inte kan eller bör tas på kanslinivå överlämnas ärendet till SKKs
Prov- och tävlingskommitté alternativt SAgiKs interimsstyrelse.
 Efter 5/4 kan SAgiKs valda styrelse efter överenskommelse överta delar av
dispenshanteringen.
Uttalade interimsstyrelsen sitt stöd för förslaget till hantering av dispenser.
Yvonne Ahlin informerade om hur SBK hanterar dispensansökningar angående
tävlingskalendern, för vilka SBK ansvarar fram till 30/6.
§ 16 Stockholm Hundmässa 2014
Ulf Uddman informerade om centralstyrelsens beslut att i samband med SKKs 125årsjubileum arrangera olika hundsportsgrenar vid Stockholm Hundmässa 2014 samt
om Agrias erbjudande om särskild sponsring av detta.
Uttalade interimsstyrelsen tillfredsställelse över möjligheten att åter arrangera agility
under Stockholm Hundmässa och föreslog vidare att en del av Agrias sponsorbidrag
avsätts för anskaffande av ett underlag anpassat för agility.
Uppdrogs åt Ulf Uddman att framföra interimsstyrelsens synpunkter till Agria.
§ 17 Skrivelse från Mija Jansson angående Svenska Agilityklubben
Mija Jansson har i en skrivelse till SAgiKs interimsstyrelse sammanfattat diskussioner
och förslag angående Svenska Agilityklubben i facebookgruppen ”Agilityns framtid”
som hon själv startat och även administrerar.
Beslöt interimsstyrelsen överlämna dokumentet till SAgiKs ordinarie styrelse.
§ 18

Nästa möte

Beslöt interimsstyrelsen att nästa sammanträde äger rum lördag 1 mars från kl 10 på SKKs
kansli.

§ 19 Mötet avslutades
Per-Inge Johansson tackade de närvarande och avslutade därefter mötet.
Vid protokollet

Justeras

Håkan Ericson

Per-Inge Johansson

Justeras

Yvonne Ahlin

