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§ 84-108 

Protokoll från telefonsammanträde med Svenska Agilityklubbens styrelse torsdag 19 juni 2014. 

Närvarande 

Per-Inge Johansson ordförande 

Christianne Simson ledamot 

Kenth Svartberg ledamot 

Linn Magnusson ledamot 

Sven Åfeldt ledamot 

Åsa Wrede ledamot 

Anna Karin Andersson tjänstgörande suppleant 

Yvonne Fång suppleant 

Lena Dyrsmeds suppleant 

Mette Björne suppleant (från punkt 9) 

Håkan Ericson adjungerad, SKKs kansli 

Anmält förhinder 

Thomas Szabo ledamot 

§ 84 Mötet öppnas 

Svenska Agilityklubbens ordförande Per-Inge Johansson hälsade de närvarande välkomna och 

öppnade mötet. 

§ 85 Justering 

Beslöt styrelsen att jämte ordföranden kommer Sven Åfeldt att justera protokollet. 

§ 86 Protokollförare 

Beslöt styrelsen att Åsa Wrede för protokoll från mötet. 

§ 87 Dagordning 



Beslöt styrelsen att efter vissa justeringar godkänna föreslagen dagordning. 

§ 88 Föregående protokoll 

Protokollen från sammanträde med SAgiKs styrelse maj 2014 godkändes och lades därefter till 
handlingarna. 

§ 89 E-postbeslut och VU-beslut 

VU-beslut tillsammans med Linn Magnusson: Håkan Ericsson ska vara kontaktperson mot 
landslagsledningen eftersom Linn är med i kvalet till landslaget. 

§ 90 Information från SKKs kansli 

Medlemsantalet har passerat 600 medlemmar. 

Enligt SKKs resultatrapport ligger vi än så länge plus detta år, vi följer den tänkta budgeten. 

En hund som tävlat för nära nedkomst har fått resultat strukna både officiellt och från 
landslagsuttagningen. Ett cert ska då gå vidare till annan deltagare på tävling. Resultat måste ändras 
manuellt med tanke på SM-pinnar och poäng till Årets Agilityhund. Handläggs av kansliet. 

§ 91 Informationskommittén (Yvonne Fång) 

Arbetsordning och medlemmar förslagen. Få ut information till klubbar på lokalnivå. Kostnad för 
hemsida, e-postadresser och sociala medier diskuteras. Förslag finns på 3995 kr i uppbyggnad och 
sedan 500 kr/månad i support och drift. Detta är exklusive moms. Vi kan sedan uppdatera själva.   

Beslut: Vi ger informationskommitten i uppdrag att gå vidare med detta. 

§ 92 IT-kommittén Thomas Szabo ej närvarande 

§ 93 Organisationskommittén jobbar fram en värdegrund för SAGIK 

§ 94 Arrangörskommittén 

Uppdrogs åt Per-Inge att kontakta någon från BK, HU, LKK 

§ 95 Utbildningskommitten Mette Björne: Arbetet med instruktörsutbildningen är igång, 
domarutbildning och tävlingsledarutbildning ska fortfarande utvecklas, fler medlemmar ska tas in. 

§ 96 Tävlingskommitten Lena Dyrsmeds: 

 Komihåglista för SM-arrangemang under bearbetning. 

Mycket support för arrangörer som ordnar tävlingar. 

Hanterar dispenser för arrangemang. 

Fundera över domararbetsordningen på SM, överdomare, reservdomare osv. 

Beslut: Linköping BK och HU arrangerar SM 2015. 15 september är sista ansökningsdatum för första 
halvåret 2015. 

§ 97 Funktionärskommitten Sven Åfeldt. 



Domare som ej är betalande medlemmar i SAGIK blir anslutna till 1 juli som funktionärsmedlemmar. 

Problem med att det inte finns en uppdaterad lista på tävlingsledare då det inte finns statistik på 
aktiva tävlingsledare. 

Hanterat dispenser om tävlingsledarutbildningar. 

Påminner om att det enligt reglerna ej går att protestera mot domslut och SAGIK uppmanar till 
bibehållandet av en positiv atmosfär runt tävlingsbanorna. 

Beslut: Camilla Brundin och Thomas Juhrén håller en domarutbildning under hösten 2014. 

§ 98 Regelkommittén: Kenth Svartberg: 

En regelrevideringsgrupp har bildats. Första informationen till medlemmar är utlagd på hemsidan. Alla 
frågor ska ut till lokalklubbarna som har aktiva tävlande/arrangemang. 

Regelanvisningar ärvs från SBK gällande assisterande domare, elektroniska kf och delbara däck. 

Info läggs på hemsidan samt riktat till arrangerande klubbar och domare. 

Diplom i klass 1 och 2 ha omröstning bland medlemmar via hemsidan om hur dessa ska se ut. 

§ 99 Landslagskommittén Linn Magnusson: Kommittén delad i två delar. Ena delen har hand om 
utveckling, U-team, andra delen landslagsbiten. 

Landslagskläder förslag: De ekipage som åker till EO får två t-shirts från klubben. De ekipage som 
åker till VM och NM får två t-shirts samt träningsoverall (jacka-byxor från Umbro). Ca 16 000 kr. 

Beslut: Ges kommitten i uppdrag att gå vidare med detta. 

Landslagsuttagning 2014: Del 1 är genomförd, del 2 genomförs nästa vecka. 

Beslut: Håkan Ericsson ska finnas på plats. 

Landslagsuttagning 2015: Datum och bokningar bör göras snarast. Uppdras till kommittén att göra 
detta. Ska SM ingå? 

§ 100 Internationella kommittén Åsa Wrede 

Nalle Jansson tillfrågas om att ingå i kommittén eftersom han redan sitter i PTK och är kontakt mot 
FCI 

§ 101 Etikkommitten Kenth Svartberg 

Har haft ett möte. Arbeta fram ”vett och etikett” för tävlande i hundetiska frågor. Veterinärerna i 
gruppen kommer att gå igenom reglerna i veterinärsynpunkt inför kommande revidering. Diskussion 
med Jordbruksverket om deras inblandning. Vad Jordbruksverkets veterinärer ska göra under sina 
uppdrag på landslagsuttagning och SM är oklart eller följs åtminstone inte. Är det ok att delegera 
arbetet med besiktning till praktiserande veterinärer för det stora antalet hundar på SM? 

Uppdrogs åt kommittén att arbeta vidare med att klargöra Jordbrukverkets roll under agilitytävlingar 

§ 102 Sponsring Christianne Simson har diskuterat med representanter från Royal Canin samt 
Doggy om sponsoravtal. Doggy vill hjälpa till att göra sporten publik tex genom livestreaming från 
tävlingar. Vi bör titta även på andra branscher. 



Beslut: Christianne får i uppdrag att gå vidare med detta och ta in underlag. 

§ 103 VM 2017 Mer underlag behövs och kontakt med regionen med kontrakt på ekonomin för att ta 
detta vidare till SKK som står bakom ansökan. 

Beslut: Åsa Wrede tar kontakt med Nalle Jansson på nytt för att fortsätta arbetet med att ta fram 
underlag. 

§ 104 Tävlingssystem 2015 

Kontraktet med SBK angående SBKtävling går ut till årsskiftet, SBK är positiva till en fortsättning för 
att agilityn ska ligga kvar i SBKtävling. Priset bör kunna diskuteras. 

Offert från Evry om att bygga ett nytt system. Stort och etablerat företag. Frågan är hur dyrt det blir då 
vi själva måste sköta alla transaktioner. Nu redovisar SBK intäkterna. 

Support på helger är ett problem i de föreslagna systemen. 

Danmark och Norge har tillsammans tagit fram ett system men det är ännu inte tillräckligt bra. 

SAGIK kan ha en egen ingång i SBKtävling för agilitytävlingar. 

En arbetsgrupp bör tillsättas för att utreda alternativen, Uppdras åt IT kommittén att hantera denna 
fråga. 

Beslut: Christianne kontaktar Peter Rimsby med utvecklingsfrågor om SBK-tävling och supportfrågor 
och om företaget som ska hantera systemet. 

§ 105  SAgiKs kansli (Per-Inge) Avtalet med SKK om dagens lösning går ut till nyår. Diskussion om 
vilka alternativ som finns med avlönat kansli eller frivilligt arbete utdelat på flera personer. 

Beslut: VU uppdras att förbereda frågan för nästa möte 

§ 106 Övriga frågor   

Diskussion om domarföreningen som är en inofficiell förening.  Uppdras åt  Lena Dyrsmeds att 
kontakta Anders Bergqvist om vad domarföreningen önskar ha för uppgifter inom SAGIK 

§ 107 Nästa möte   

31 augusti i Studiefrämjandets lokaler i Uppsala 

§ 108 Mötet avslutas 

 

Ordförande   Sekreterare 

 

Justerare 
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