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§ 1-15
Protokoll från telefonmöte med Svenska Agilityklubbens styrelse onsdag 21 januari 2015.
Närvarande
Per-Inge Johansson ordförande
Christianne Simson ledamot
Kenth Svartberg ledamot
Sven Åfeldt ledamot
Åsa Wrede ledamot
Mette Björne suppleant
Anna Karin Andersson suppleant
Yvonne Fång suppleant
Lena Dyrsmeds suppleant

Anmält förhinder:
Linn Magnusson ledamot
Thomas Szabo ledamot

§ 1 Mötet öppnas
Ordföranden öppnar mötet
§ 2 Justering
Beslöt styrelsen att jämte ordföranden kommer Christianne Simson att justera protokollet.
§ 3 Dagordning
Till dagordningen lades domarnas skrivelse ang. behållandet av auktorisation, information från
regelrevideringsgruppen, VM 2017 samt årets agilityhund
§ 4 Verksamhetsberättelse
Varje kommitté skriver en verksamhetsberättelse som lämnas in 14 dagar innan första mötet i mars. Skickas
till sekreteraren senast den 16 februari.
§ 5 Handlingsplan
Skickas samtidigt som verksamhetsberättelsen.
§ 6 Budget
Rambudget görs i varje kommitté för att sättas ihop till en budget för klubben. En uppskattning av vad
handlingsplanen för 2015 kommer att kosta. Skickas till Sven senast 16 februari. En del kommittéer har bara
utgifter, inga inkomster.
§ 7 Hemsidan
Sidan är klar för publicering så snart innehållet godkänts av styrelsen. Sidan är mobilanpassad och en
facebook-sida kopplas till sidan. Informationen är tankad från den nuvarande sidan. Vi behöver se över
bildrättigheter innan publicering. Mette Björne kan bidra med bilder. Viktigt att innehållet på bilderna följer
SAgiKs rekommendationer angående exempelvis hinder. Sammankallande i varje kommitté får inlogg och
behörighet att uppdatera hemsidan. Vi har behov av att kunna göra omröstningar där det är unika röster, i
princip med identifieringskrav med medlemsnummer. Sida med blanketter i pdf eller onlineformulär för
t.ex. nedläggande av lag måste finnas enkelt att hitta via hemsidan.
§ 8 Kansli
Håkan Ericssons tid köps från SKK januari-mars. Från första april måste vi ha en annan lösning på kansliet.
Styrelsen beräknar detta till en tjänst på ca 25 %.
Beslut: Uppdras till VU att annonsera ut kanslifunktionen och hantera ansökningar.
§ 9 Domarnas skrivelse
I höstas togs beslut om att öka kravet på auktorisation för domare till 4 tävlingar per år 2015 istället för 2
tävlingar vilket varit tidigare krav. Bakgrunden till detta är önskemål om att domarna ska vara väl insatta i
agilityvärlden och sportens utveckling för att inte tappa i kvalitet under uppdragen. Beslutet har upprört
många domare och en skrivelse angående detta har inkommit. SAGIK tar åt sig av kritiken och uppdrar åt
funktionärskommittén att arbeta vidare med detta. Funktionärskommittén föreslås tillsätta en arbetsgrupp.

Diskussion om andra sätt att säkra kvalitet på domare, exempelvis genom mentorskap, diskussionsforum,
askultationer under uppdrag osv.
Beslut: Under 2015 gäller 2 domardagar för att behålla sin auktorisation medan frågan utreds ytterligare.
Beslut: Funktionärskommittén fortsätter att arbeta med kvalitetssäkring med hjälp av en arbetsgrupp.
§ 10 Regelrevideringsgruppen
Gruppen undersöker om det finns möjlighet att ha ett möte kring regelrevideringen i samband med
årsmötet. Lokalen för årsmötet är bokad hela dagen 22 mars.
Gruppen önskar att Håkan Ericsson kan ingå i gruppen.
Beslut: Regelrevideringsgruppen har utökats med Håkan Ericsson.
§ 11 Närvaro på möte
Smålands distrikt önskar att någon från SAgiK kan närvara på deras möte för att förklara hur organisationen
ser ut. Datum är 1 februari i Nässjö. SAgiK undersöker om någon kommittémedlem kan åka till mötet för att
informera.
§ 12 VM 2017
SAgiK har ännu inte den ekonomiska styrkan att klara av en eventuell förlust vid ett så stort evenemang.
Styrelsen tror inte att centralstyrelsen kan göra en ansökan med nuvarande budgetunderlag. SAgiK är dock
positiva till ett VM i Sverige i framtiden.
Beslut: SAgiK går inte vidare med ansökan för VM 2017 då vi inte har tillräcklig egen ekonomi
Punkten är omedelbart justerad.
§ 13 Årets agilityhund
Framtaget förslag förändras till att resultat måste komma från 5 hopplopp och 5 agilitylopp, i övrigt
godkänns förslaget för poäng. Åsa för vidare till Erik på SBK-tävling och fråga om han kan göra förändringen
redan 2015. I annat fall behålls poängräkningen enligt nuvarande system även 2015.
§ 14 Övriga frågor
För de personer som fortfarande saknar delar av lärarutbildningen försöker SAGIK lösa detta. Mette arbetar
vidare på en lösning.
Avtal om agilityns övertagande är klart för undertecknande.

§ 15 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

______________________________________

Ordförande

______________________________________

_________________________________

Justerare Christianne Simson

Sekreterare

