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§ 36-48

Protokoll från sammanträde med Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse 2014-04-05.
Närvarande
Ordinarie ledamöter:
Per-Inge Johansson (ordförande), Håkan Ericson (sekreterare), Anders Östling, Camilla
Brundin, Christianne Simson, Kenth Svartberg, Linn Magnusson, Sven Åfeldt
Adjungerad
Ulf Uddman (SKKs vd)
Anmält förhinder
Jonas Erlandson, Yvonne Ahlin
§ 36 Sammanträdet öppnas
Interimsstyrelsens ordförande Per-Inge Johansson hälsade de närvarande välkomna
och öppnade därefter mötet.
§ 37 Justering
Jämte mötesordföranden kommer Christianne Simson att justera protokollet.
§ 38 Dagordning
Beslöt interimsstyrelsen att fastställa föreslagen dagordning.
§ 39 Föregående protokoll SAgiK 2-2014
Protokollet från sammanträdet med Svenska Agilityklubbens interimsstyrelse 1 mars
2014 genomgicks, godkändes och lades därefter till handlingarna.
§ 40 E-postbeslut
Håkan Ericson redovisade de beslut som interimsstyrelsen fattat via e-post sedan
mötet 2014-03-01 enligt följande:
 Utse Roger Petersson till lärare vid SAgiKs domarutbildning i maj samt fastställa
antalet kursplatser till 12.
 Utse domare till landslagsuttagningarna i Smedjebacken respektive Halmstad.
Domarna var förhandsbokade av den förra landslagsledningen. Ett arbete med att
sluta definitiva uppgörelser återstår dock.
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§ 41 Information från SKKs kansli
Ulf Uddman redogjorde för det ekonomiska läget för SAgiK fram till 31 mars samt för
arbetet med att ta fram ett lämpligt agilityunderlag för Stockholm Hundmässa 2014.
Håkan Ericson informerade om att medlemsantalet i klubben dagen före årsmötet var
uppe i 494 personer samt om handläggningen av olika frågor på kanslinivå.
§ 42 Ärenden och frågor överlämnade till SAgiKs ordinarie styrelse
Håkan Ericson har sammanställt en lista över alla ärenden som interimsstyrelsen
överlämnat till SAgiKs ordinarie styrelse att fatta beslut om och/eller utreda inför 2015.
Dessa frågor är på listan grupperade enligt: organisation/information; tävling;
funktionärer; utbildning; regler; SM; landslaget.
§ 43

SAgiKs årsmöte

Årsmöteshandlingar
Årsmöteshandlingar - kallelse, dagordning, verksamhetsplan, rambudget,
valberedningens förslag - har funnits på SAgiKs hemsida sedan föregående vecka.
Beslöt interimsstyrelsen föreslå årsmötet att medlemsavgiften för 2015 är oförändrad.
Information från interimsstyrelsen
I dagordningen inför årsmötet finns punkten ”Information från interimsstyrelsen”.
Däremot saknas de ordinarie punkterna angående redovisning av föregående års
verksamhet då årsmötet är SAgiKs första.
Beslöt interimsstyrelsen att på årsmötet informera enligt följande:
 Per-Inge Johansson: om interimsstyrelsen, klubbens bildande och stadgar.
 Ulf Uddman: om SKKs roll, avtal och ekonomi.
§ 44 Landslagsledning 2014
Sedan landslagsledningen 2 mars definitivt bekräftat sin avgång har interimsstyrelsen
arbetat med att hitta ersättare. Eva Leandersson har nu tackat ja till att bli ny ledare
för det svenska agilitylandslaget. I samband med sitt ja till erbjudandet ställer Eva
Leandersson ett krav angående inmätning av hundar i samband med
landslagsuttagningen.
Beslöt interimsstyrelsen utse Eva Leandersson till landslagsledare.
Beslöt interimsstyrelsen vidare att mätning av hundar kan ske vid landslagsuttagningen
förutsatt att tillvägagångssätt och konsekvenser görs kända på förhand.
Eva Leandersson föreslår Jonas Erlandson som assisterande landslagsledare.
Beslöt interimsstyrelsen utse Jonas Erlandson till assisterande landslagsledare.
Mot beslutet angående assisterande landslagsledare reserverade sig Camilla Brundin
och Linn Magnusson. Avstod från att rösta gjorde Per-Inge Johansson, Anders Östling
och Håkan Ericson.
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§ 45 Domarutbildning
Linn Magnusson presenterade ansökningarna till SAgiKs domarutbildning i maj.
Intresset har varit glädjande stort. Totalt har 24 ansökningar inkommit. Antalet
kursplatser är tolv.
Beslöt interimsstyrelsen efter en längre diskussion att ta ut följande personer till
domarutbildningen grundat på agilityerfarenhet, geografiskt behov samt allmän
lämplighet i övrigt:
Namn
Anna Käll
Annika Mojanis
Cecilia Karlsson
Dennis Lynge Sørensen
Fredrika Jonasson
Joakim Tangfelt
Johan Lindahl
Johanna Karlsson
Jon Knutsson
Michael Flanagan
Oliver Rasmusson
Viktoria Lundh

Ort
Sparsör
Vikingstad
Skillingaryd
Skurup
Heberg
Lund
Umeå
Åsarp
Osby
Malmberget
Äsperöd
Löderup

Klubb
Borås BK
Visby BK
Skillingaryd-Attila BK
Ystad BK
Falkenbergs BK
Bollnäs BK/Oxie HU
Umeå BK
Ulricehamns BK
Osby BK
BK Malmen
Sydöstra Skånes BK
Ystad BK

Som reserv uttogs Christer Nilsson, Olofström, Karlshamns Hundungdom
Joakim Tangfelt och Jon Knutsson beviljades samtidigt en begränsad dispens avseende
tävlingsledarutbildning enligt följande:
 Den teoretiska tävlingsledarutbildningen ska vara klar, godkänd och inrapporterad
före domarkursen.
 Det praktiska tävlingsledarprovet ska vara genomfört, godkänt och inrapporterat
före 2014-12-31.
 Det praktiska domarprovet får inte genomföras innan vederbörande är färdig
auktoriserad tävlingsledare.
Uppdrogs åt Håkan Ericson och Linn Magnusson att sammanställa och skicka ut
antagningsbesked till samtliga sökande samt ytterligare information till de antagna.
§ 46 Logotyp
Beslöt interimsstyrelsen överlämna ärendet till SAgiKs ordinarie styrelse.
§ 47 IT-system
Jonas Erlandson har lämnat en första rapport från IT-gruppens arbete med att ta fram
underlag för att beskriva och specificera krav för ett funktionellt tävlingssystem för
agility.
Beslöt interimsstyrelsen överlämna ärendet till SAgiKs ordinarie styrelse.
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§ 48 Mötet avslutades
Per-Inge Johansson tackade de närvarande för deras insatser i interimsstyrelsen och
avslutade därefter mötet.
Vid protokollet

Justeras

Håkan Ericson

Per-Inge Johansson

Justeras

Christianne Simson

